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er det gået, som Baade-Og forudsagde. Hist og her – fx når Cornelius en enkelt gang 
nævner faxmaskiner og CD-rom – mærkes det, at den første bog er 10 år gammel.  
 
Der er naturligvis ting, jeg ville have skrevet anderledes i dag. Ikke blot fordi verden 
ser anderledes ud, men også fordi jeg selv har fået et mere nuanceret syn på nogle 
ting. På den anden side vil Jesper Knallhatt altid være 28, og Cornelius og Tenna har 
hele tiden sagt ting, jeg ikke selv mener. 
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bogkøb på side 452. Du kan også give en donation, hvis du 
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Forord a Pamfilia Severinsen 
 
 
 
Isoleret set, en ubetydlihed. I lyset a et helt liv, näppe värd og bemärk. 
Allivel, 10 minutters forsinkelse kom til og vend op og ned paa min hele 
karriere. 
 Det var Sommern 2033 – for to aar sidn i andre ord – da de nye 
sporvogne igen körte ikk til tiden og hele Köbenhavn endte op med og 
spender ders fritid omkring busstoppestederne, jeg plusli fandt mig self 
foran en hardwarestore, jeg hade ikk set för.  
 En original lap top fra 2001 stod fremme i vinduet! Den var 
displayed som the grand prize i et lotteri, og according to beskrivelsen 
den sku stadi funger og contain de original documenter.  
 Som vi all ved, 30 aar gammelt computer hardware still running er 
virkli meget en själdenhed, og som en professor i dansk jeg var naturlivis 
strax interessert. Chancen for og ku dykk ind i verden a et almindlit 
menske omkring millenniumskiftet var for spändne! Altsaa jeg glemte alt 
om busser og forsinked sporvogne, gik ind i forretningen og signed up for 
lotteriet! 
 Nu to uger gik forbi, og min statistisk skepsis til tross, jeg faktisk 
vandt!  
 Hermed jeg ikk alene fik en computer med et nummer a personli 
breve, artikler downloaded fra internettet i perioden 2001-2006, og 
forskelli research material a meget forskelli character, pludsli jeg var osse 
ejeren a bogen ”Baade – Og” a ”Jesper Knallhatt” som, käre läser, du nu 
sidder med i händerne.  
 
Desvär denne ”Knallhatt” har gjort hva han ku for og slette all spor a sig 
self. Formentli han har ladet computern slett hans – eller hendes? – navn 
systematisk i samtli filer, lissom osse all andre navne er väk, saa tilbag er 
kun ’er, hvor navnene plejed og vär. 
 Derfor, det er umulit og si hvem skrev bögerne. I hardwarestoren 
de sae a de had self fundet computern paa et loppemarked og derfor ku 
ikk bring mig spor närmer. Heller ikk noen a dem, som arbejded paa 
loppemarkedet, ku sie noet om computern. 
 Vi ka altsaa kun gisne om, hvem ”Knallhatt” var. Det enste, som er 
sikkert, er a han leved i Danmark omkring millenniumskiftet, og a han 
fulgte hans samtids gören og laden tät! 
 A samme aarsag, desvärre, det er osse umulit og si, hvorfor 
bögerne var ikk published for 30 aar sidn. Til tross for several e-mails 
som peger i retningen a publication, det har värt simpelthen umulit og 
opklar. Dersom noen blandt läserne ka opklar mysteriet, vi er naturlivis 
stort interessert og hör gerne fra alle, der kan hjälpe med og svar paa 
spörsmaalet: ”Hvem var – eller er – Jesper Knallhatt?” 
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Knallhatt har to store opgaver for sig med hans bog: Hvorfor ser verden 
ud som den gör, og hvor er vi paa vej hen? 
 
Hans svar han bygger paa naturvidenskab, idéhistorie og en gennemgang 
a menskets evolution: Hvordan opstod vors (self)bevidsthed / awareness, 
og hvilke er de helt basale handlingsmönstre som vi gentar gang paa 
gang? – I andre ord: Til tross for al vors teknologi, hvorfor blir vi saa ikk 
kloger? 
 
Han kobler osse hans viden om mensket og historien med hans viden om 
technologien og naturvidnskaben og opstiller i siste bind en räkke kon-
krete scenarier for, hvordan verden ku tänkes og udvikl sig frem til aar 
2030. Efter og ha redegjort for hvordan menskets bevidsthed opstod, han 
forklar, hvor han ment, den var på vej hen, og hvor vidt vi – kollektivt 
som art saavel som individer – har en fri vilje eller ikk. 
 
Knallhatt’s bog er ikk science fiction. Tvärt imod, den er fuldständi blottet 
for det, han self kalder ”traditionel futurisme”. Bogen handler om kon-
sekvenserne a de beslutninger, som ble truffet i 2005 – eller maaske 
rettere: de beslutninger ingen hade mod til og träffe. 
 Interessant er isär hans teori, a vi har udviklet vors kultur og vors 
verden til og vär saa komplex, a vi ka ikk länger self forstaa den verden, 
vi self har skabt. A vi lifrem ligger under for en naturlov, der fratar os 
kontrollen over vors egen verden. Dersom han har ret, det forklar unägtli 
en del! (Men man ka osse spörre, om det ikk altid har värt saadan? Vors 
erkendelse halser konstant efter vors virklihed?) 
 Derfor, man fristes naturligvis til og spör, om en udgielse a Baade–
Og paa et tidliger tidspunkt vill ha gjort noen forskel. Det er ikk til og svar 
paa. Og hvis det had gjort en forskel, hade det saa värt til det bedre eller 
värre? Det er umulit og si. Og det er mulivis allivel den overvejelse, der 
osse ligger til grund for, a Knallhatt aldri lod Baade–Og udgi, da han 
skrev den; overvejelserne i begyndelsen ku indiker det.  
 
Baade-Og er skrevet i fem dele, en opdeling som jeg har valt og behold, 
og de ser saadan ud: 
 
Mandag  
Förste del däkker tre store omraader:  
Hva har vi gang i? Först beskrives tidens technologisk udvikling, som 
Knallhatt forestilled sig a den ku forlöbe set fra begyndelsen a aar-
hundret.  
Hvordan hänger det sammen? Dernäst Knallhatt gennemgaar noen a 
de mekanismer, som styrer udviklingen – eller rettere: de mekanismer 
som udviklingen syns og styres efter, nemli kaosteori, netvärkteori samt 
komplexitetsteori, og baseret paa dem han opstiller 15 ökonomiske hypo-
teser for udviklingen.  
Hvem er vi? Endli Knallhatt gennemgaar den Vesteuropäiske idéhistorie: 
I Vesteuropa vi er som vi er, fordi historien har formet os saadan! 
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Processen har forlöbet udn vors kontrol, vi er et produkt a historien, og vi 
ka slet ikk tänke lösrevet vors europäiske erfaring. Og med dét funda-
ment, han lägger op til det, som er bogens egentlie projekt: hvordan vill 
de näste 20-30 aar komme til og se ud? 
 
Tirsdag – hvor kommer vi fra? 
Inden han kaster hamself ud i hans närmste fremtid, han vender dog 
blikket mod evolutionen og forsöger og forklar vors kognitiv udvikling. Ikk 
blot fra aber til mensker, men hele vejn fra den förste celle i ursuppen for 
3,5 mia. aar sidn og frem til det globale samfund paa hans egen tid. 
Knallhatt forsöger med andre ord og forklar, hvorfor mensket er som det 
er, og hvorfor vi gentar de samme dumheder gang paa gang. 
 
Onsdag – hvor er vi paa vej hen? 
Her Knallhatt opstiller et nummer a scenarier for, hvordan verden ku 
udvikl sig frem til 2030. Bogen tar hul paa det, der var fremtiden for 
Knallhatt, og jeg ska ikk her afslör for läsern, hva han naaede frem til!  
 
Torsdag – hvorfor gör vi det? 
Her Knallhatt for alvor aabner den filosofiske diskussion om menskets fri 
vilje og ”hva er ”virklihed”?”. Konklusionerne er intet mindre end provo-
kerne! Ikk mindst i lyset a de senste 30 aars politisk udvikling, brugen a 
psykofarmaka, og de senste aars diskussion a kunstit ”liv” i cyberspace. 
 
Fredag – hva saa? 
Hvilken slags samfund forvented Knallhatt i löbet a de näste 20-30 aar? 
Hva er det egentli, som er vigtit for os som mensker? Som menskehed? 
Hvordan vill udviklingen gaa, hvis hans samtid traf de forkerte valg? Hvis 
den helt undlod og välge? 
 
De fem böger er en dialog mellem den pensionerede tv-producer Corne-
lius Magnussen og den unge journalist Tenna E. Rasmussen, men de er 
ikk en roman. Ders dialogform til tross, bögerne er heller ikk kun fiction 
og filosofi. De er lissaa meget et forsög til og formidle et nummer a 
komplexe videnskabli teorier, i hva man vel bedst ka kalde ”en folkeli 
form”. Bögerne burde altsaa efter vors beste skön vär tilgängeli for osse 
en bred läserskare. 
 Vi har i arbejdet med bögerne ofte diskutert, om vi sku för sproget 
up to date, men har valt og ikk. De flest fortsat läser äldre litteratur udn 
stör besvär, og det vill osse beröv bögerne ders autencitet, hvis vi had 
ändert sproget. Tvärtimod vors fälles oplevelse har värt, a det var 
fascinerne og läs en ”ny” og helt ukendt tekst paa oprindli dansk, og jeg 
haaber, a läsern maa ha samme oplevelse. 
 
Samtidi med og gör det naturvidnskabli stof tilgänglit for lägfolk, bögerne 
udgör noet saa arkaisk som et decidert sammenhängne filosofisk system, 
basert paa den naturvidenskab, som tiden hade til sin raadihed. Mig 
bekendt saadan en ting har ikk värt forsögt sidn Hegel og Karl Marx. 
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Baade-Og er derfor baade et forsög paa og gör datidens videnskab og 
teknologi tilgängli for den ikk-akademiske läser, og präsenter en räkke ny 
og original betragtninger omkring menskets oprindelse, den Vesteuro-
päisk kultur, udviklingen generelt, og vors forestillinger om en fri vilje. 
 Knallhatt fastholder, a vi er all products a den tid vi lever i, og udn 
den vi er ingn ting. Han er altsaa historist; det er gennem vors kultur og 
vors tid, vi forstaar verden, og udn og se, a det er gennem disse ”briller”, 
vi faar verden präsentert, vi ka ikk se verden, for hva den er. 
 Men han er osse historicist: historien har en gang, en retning, som 
vi er underlagt. Og spörsmaalet er: ka vi lösrive os fra denne ”historisk 
nödvendihed”, eller er vi som slaver laast fast i et system, hvor begrebet 
om den fri vilje maa konkluders og vär en illusion? 
 Med hans historicisme og ”historisk nödvendihed” Knallhatt lägger 
sig i kölvandet paa baade Hegel og Marx. Ikk uproblematisk naar man 
husker, a det var netop Hegels og Marx’ historicismer som eventually blev 
grundlaget for henholdsvis nazismen og kommunismen.  
 Men Knallhatt tilskriver i siste ende osse mensket en – i det 
mindste teoretisk – mulihed for og bryd med historicismen og ta vors 
kollektiv skäbne i egne händer. Ikk som en nödvendihed jf. Marx, men 
som et oprör mod nödvendihedn. Vi ka som menskehed träffe det etiske 
valg. Kollektivt. Derved blir eksistentialismen global, og deri ligger Knall-
hatt’s bekendelse til Kierkegaard. 
 I bogen altsaa Knallhatt forsöger noet saa selmodsiene som og 
mediere Sören Kierkegaard og Karl Marx, og isär i femte bog, Fredag, de 
to titaner, eksistentialismen og historicismen, for alvor faar lov og 
udkæmpe deres globale svärdslag: Ka menskeheden välge sin egen 
skäbne, eller ligger vi under for nogle naturkräfter, som bestemmer 
historien? Og sellom Baade–Og er hardly det siste ord i opgöret mellem 
Kierkegaard og Hegel, det er faktisk mulit og läs bögerne som en midler-
tidi pausemarkör: Hegel hade ret! Men det hade osse Kierkegaard! Deri 
endnu et a seriens mange baade–ogs. 
 
Hade Baade–Og blet published for 30 aar sidn, bögerne vill formentli ha 
giet en bred läserskare mulihed for og delta i en etik debat paa et mer 
kvalificert grundlag, og bögerne vill formentli ha värt et väsentli värktöj i 
händerne paa en räkke beslutningstager. Blandt andet Knallhatt var 
bekymret, a den moderne technology med dens concentration a res-
sourcer og kapital var undergravne for demokratiet. A en ureguleret 
kapitalisme lifrem er demokratiets modsätning. For den läser, som har 
bomberne i Taastrup i frisk erindring, den, der husker, hvor vansklit det 
var og faa de kinesiske FN-soldater ud a Skodsborg, eller de, som fortsat 
undre sig over, a den samme person var ikk kun chef for i FN’s lovgivne 
forsamling men var osse valt til verdenspræsident, Knallhatt’s analyser og 
filosofi kommer til og fremstaa som den medicin, der kom dagen efter 
patientens död og var saaledes i dobbelt forstand en bitter medicin. 
 Bögerne vill formentli osse ha giet fler et mer nuanceret grundlag 
for og delta den debat om Vesten og Islam, som fylte saa meget paa 
Knallhatt’s tid.  
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 Endnu en muli forklaring paa a bogen var aldri publicert er, a 
Knallhatt’s tid probably var mer interessert i Kierkegaards person end 
hans filosofi, og a en bog som rent faktisk bragte Kierkegaards eksistens-
filosofi i konkret anvendelse vill ha haft vanskli ved og find et publikum. 
Tidns kierkegaardforskning var, ka man sie, mer ästetisk end etisk. 
 
Knallhatt har stort set ignorert og inkluder hans kilder. Kun direkte citater 
han forsyner med kildeangivelse, og for det meste hans egne foot notes 
bestaar a smaa ”huskesedler” til ham self, betragtninger over texten og 
hans eget arbejde, eller ting, han har ikk naaet og undersög ordentli. Man 
ka derfor spör, om han har self ment, a texten var ikk färdi til publication, 
og det var derfor, den blev ikk udgiet for 30 aar sidn? 
 Generelt man kan sie, a citaterne i textens margin ofte henviser til 
de böger, Knallhatt har hentet hans viden fra, men han har ikk värt kon-
sekvent. Derfor vi had stor hjälp a den taske, som fulgte med computern, 
og som contained en mängde udklip fra various contemporär science 
journals. Desudn computern contained et nummer a files med diverse 
ufärdi betragtninger og research, hvilket var osse meget useful.  
 Tak til mine studerne, som har spendert timer og timer a läsning, 
og tak til all, der har fungert som extern konsulenter eller deltaet i vors 
vidnskabli staff og har kontrollert det naturvidnskabli indhold a texten. Vi 
har gjort sikkert, a texten er i overensstemmelse med de vidnskabli 
resultater, som fantes paa Knallhatt’s tid, men har ikk korrigert for viden, 
som er kommet til i mellemtiden. Kun hvor Knallhatt’s viden er direkte 
misvisne i forhold til nutiden, eller hvor vi fant det vigti og inkluder hans 
kilder, vi har kommentert hans text i foot notes. 
 Derfor läsern vil se a vi har ladet Knallhatt’s ”foot notes” staa ube-
rörte (noterne med romertal), mens vors egne foot notes indleds med 
P.S. for Pamfilia Severinsen. Da vi har värt nödtil og tilföj foot notes 
retrospectivly paa den maade, läsern maa bär over med a noteapparatet 
er mange steder utilsträklit.  
 For og lätte läsningen og ikk gör foot notes for omfattne, vi har 
desudn valgt og lägg en del documentation på www.baade-og.dk. Her 
man osse finder en litteraturliste, links til de sites som er fortsat tilgängli, 
samt Knallhatt’s ordforklaring over de väsenliste begreber i bögerne.  
 Endli, paa websitet man osse finder Knallhatt’s begrundelse for 
hans kommasätning, saadan som vi fandt den formulert i en e-mail. Givet 
den senste tids debat om de nye kommaregler, det har maaske ikk värt 
klogt og behold Knallhatt’s kommatering, men det var det val vi traf. 
 
  
Der har ikk värt publicert mange böger paa Dansk sidn Gyldendal blev 
köbt a Piratförlaget, og derfor en stor tak til Det Andersenske Forlag, som 
ikk kun turde bind an med og udgi saa omfattne en bogserie paa Dansk, 
men som osse gik ud a ders vej for og sammensätt en dansktalne staff. 
Hermed endnu en stor tak til alle dem, som har bidraget undervejs. 
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 Til slut jeg ka kun si, det har värt spændne og arbejd med texten 
de senste to aar, og jeg vil önsk läsern go fornöjelse. Uanset hva man 
maatte ellers mene om Baade–Og, saa er under all omständiheder mödet 
mellem Tenna E. Rasmussen og Cornelius Magnussen gennemfört med 
meget humor. 

 
Örestaden, 2035 

Editor in chief, Pamfilia Severinsen 
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Både / Og 

 
af 
 

Jesper Knallhatt 
 

 
En af ulemperne ved at have en personlighed er, at folk, som er ringere 
udstyret i samme henseende, ofte kommer til at interessere sig for den i et 
omfang, som er fuldstændigt ude af proportion, dels med hvor spektakulær 
personligheden reelt er, dels med deres egen evne til at sige noget synder-
ligt interessant om særligt meget. 
 Dette faktum måtte den kendte tv-producer Cornelius Magnussen 
erfare, da han for år tilbage pludselig befandt sig på forsiderne af alle 
landets sladderblade, fordi han havde været så uheldig at styrte med en 
hest. Eller måske var det ikke så meget styrtet i sig selv, som gjorde ud-
slaget, men derimod det, at rideturen var sket i selskab med fotomodellen 
og elskerinden Linda Jensen, samt at Cornelius efter ulykken mistede før-
ligheden i begge ben. 
 Efter episoden begyndte Linda straks at modtage betydeligt flere 
invitationer til diverse filmpremierer, og hun fik også langt om længe gang i 
drømmen om at blive skuespiller. Muligvis hjulpet på vej af at hun tog 
navneforandring til Linda Lay. Et navn der hovedsagligt kom sig af at hun 
var vanvittigt dårlig til engelsk. 
 Cornelius, derimod, måtte ikke alene se sig selv, sit hidtidige liv og 
den efterfølgende skilsmisse tygget til ukendelighed i pressen og spyttet ud 
i firefarvetryk indtil flere gange om ugen; i et ikke upopulært husmoder-
tidsskrift kunne han endda læse at han angrede sin utroskab dybt. 
 Det gjorde han slet ikke.   
 Selvom det var synd for konen. Og ikke mindst børnene. 
 Men han var ked af, at hesten blev skudt. 
 Og vred over at skulle sidde i kørestol resten af livet. 
  Det skulle dog ikke knække Cornelius. Langsomt genvandt han sin 
position som en af landets mest kontroversielle mediepersonligheder, og i 
1999-2000 producerede han tv-serien CPH1. 
 CPH1 var en politiserie om fremtiden, som foregik på Station 1 i Kø-
benhavn i år 2025.  
 På overfladen lignede serien de fleste andre krimiserier i fjernsynet, 
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bortset fra at den foregik i fremtiden, naturligvis. Men faktisk lå der et 
kæmpe forarbejde bag serien i forbindelse med at forudsige, hvordan frem-
tiden måske ville blive. Dette arbejde var dog ikke nok for Cornelius, så da 
serien var forbi, begyndte han på egen hånd at arbejde videre med frem-
tiden, dens udfordringer og menneskehedens imponerende evne til at gøre 
livet surt for sig selv.  
 Havde han formået at komme sig over rideulykken, så var dette ar-
bejde imidlertid ikke ubetinget godt for Cornelius. I næsten fire år sad han 
alene hjemme og studerede og filosoferede, og da hans personlige hygiejne 
begyndte at lide under det intensive arbejde, og ingen i opgangen længere 
turde køre i elevator med ham, fordi han begyndte at råbe ad folk, sørgede 
hans nu ekskone for at få ham til en dygtig psykiater.  
 Derfor har dr.med. overlæge A. Rask i dag det daglige ansvar for 
Cornelius, og det er her, i et af samtaleværelserne på hospitalet, at Cornelius 
nu har fået besøg af journalisten Tenna E. Rasmussen. Hun har stået ved 
vinduet og ventet et par minutter, da Cornelius ruller ind. 
 
 Det er altså sådan intelligentsiaen på nationens dameblade ser ud for 
tiden? – Ung med de unge, og røv som en fyrreårig? 
 Hva’? 
 Tenna, går jeg ud fra? – Det var dét du hed, ikke? 
 Tenna Rasmussen. 
 Dav. Du kan tage stolen dér, jeg sidder helst med ryggen til vinduet. 
– Fortæl! 
 Hvad? 
 Sæt dig ned, og fortæl mig hvorfor det er du vil have det her inter-
view! 
 Er det så mærkeligt? 
 Mærkeligt eller ikke-mærkeligt, fortæl hvad det er du vil. Det er ikke 
hvem som helst der kimer en mand ned i et halvt år, selvom han ikke tager 
telefonen. 
 Hvorfor tog du ikke telefonen? 
 Fortæl mig nu bare hvad det er, du vil.  
 Jeg vil skrive om, hvad du går og laver for tiden... 
 Arh, gider du lige! – Er det det bedste, du kan komme op med? Så 
kan du sgu lige så godt gå hjem igen med det samme!  
 Jeg ville vide, hvad der var blevet af dig.  
 Du ville vide ”hvad der blev af mig”? 
 Du var i medierne i tide og utide, kronikker, interviews, talkshows, så lige 
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pludselig var du væk. Ikke så meget som en linie. Ikke en gang et foto på din fødsels-
dag. Der var heller ikke nogen der kunne bekræfte, om du var død. Eller flyttet til 
udlandet. Din stemme var på telefonsvareren, og nummeret var ikke afmeldt. – Så 
hvad blev der af dig? 
 Hvorfor er det interessant?  
 Hvad der blev af dig? 
 Nej, hvorfor månen er lavet af grøn ost. Ja, din ged! Hvorfor er det 
interessant, hvad der blev af mig? Er du bare kommet herud for at sidde og 
spilde min tid, eller har du rent faktisk noget du vil? 
 Du plejede at skrive om værdier. Du skrev et sted at kulturen og vores 
værdier afspejler sig i de ting vi omgiver os med. Jeg skriver om de ting vi omgiver 
os med. Og jeg skriver om, hvad der rører sig i kulturen. Men jeg kan ikke se 
sammenhængen. Ikke sådan som du beskrev det. Ikke i dét omfang. Du sagde 
næsten ligefrem at det er tingene omkring os der styrer, hvordan vi tænker. Jeg gik 
og forberedte mig på at kontakte dig, men så forsvandt du. Nærmest fra den ene dag 
til den anden. Der var Cornelius Magnussen her og der og alle vegne, og lige 
pludselig så var han der ikke mere. Du talte om fremtiden, du talte om at lære af 
historien, dine kronikker var engagerede og spydige, du brændte for det du sagde og 
skrev. Men så holdt du op. Hvorfor? 
 Du savnede mig med andre ord? 
 Jeg undrede mig. 
 Jeg forsvandt fra medierne, tre år senere begynder hun at undre sig! 
– Ikke blandt verdens hurtigste, eller hvad? 
 Ikke blandt verdens mest savnede, eller hvad? – Hvad har du lavet de sidste 
fire år? Hvorfor forsvandt du fra debatten? Hvem er Cornelius Magnussen egent-
lig?  
 Hm. 
 Efter rideulykken vendte du tilbage. Efter konkursen med produktions-
selskabet vendte du tilbage. Vendte stærkt tilbage. Men ikke efter din succes. Du 
lavede en tv-serie om fremtiden, du var fast gæst i Deadline stort set hver gang, du 
havde haft en kronik i avisen. Men det ændrede jo ikke ved noget, det blev ved 
snakken. 
 Der har du svaret. 
 Desillusioneret? 
 Klar over, frøken Tenna, at hvis jeg skulle have gennemslagskraft som 
andet end en gammel idiot i rullestol, så måtte jeg være i stand til at under-
bygge mine påstande langt bedre end jeg kunne for fire år siden. – Så hvad 
er det, du vil høre om? En gammel idiot i rullestol, eller hvornår man op-
finder en bil der selv kan hente pizza? Der er ikke ende på det antal nørder 
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som har ringet de sidste fem år for at få en kommentar til deres skoleblad; 
”kan biler flyve om 20 år?” ”hvor længe tror du det varer, inden computere 
kan tænke selv?” ”tror du på at man en dag kan downloade alle sine tanker 
til computeren og leve evigt i cyberspace?”, der er kraftedeme ikke grænser 
for de åndssvage spørgsmål, jeg har fået siden den tv-serie! – Er det dét, du 
er kommet for at spørge om? For så er du gået forgæves! 
 Det var måske en del af det. Men det var mere dét med tingene omkring os, 
og så manden Cornelius. Det var dét jeg var interesseret i. Hvad var dine bevæg-
grunde for at blande dig, den gang du rent faktisk gjorde det? Og dine bevæggrun-
de for at trække dig tilbage? Du fyldte meget, den gang du var på. 
 Og det er ikke ulykken eller skilsmissen, du er kommet for at snage i? 
 Nej. Og heller ikke hvorfor du sidder her. At du sidder her. – Det er dine 
tanker og det, som du forsøgte at sige den gang. Det er dét jeg vil høre, hvad der er 
blevet af. 
 Hvordan fandt du mig egentlig her? 
 Mitzi. 
 Mitzi! Du har vel for fanden da ikke talt med min ekskone? 
 Første gang jeg talte med hende var for to år siden. Så så langsom er jeg 
altså heller ikke! Men da ville hun ikke sige, hvor du var. Men da var du stadig der-
hjemme, du tog bare ikke telefonen? – Hvor længe har du været her? 
 Det har hun ikke i sin overstrømmende godhed fundet det velbehage-
ligt at fortælle dig? 
 Det kan vel ikke være så længe? De har mangel på sengepladser. 
 Lad os bare sige at jeg ikke har godt af at bo alene i øjeblikket. Derfor 
er jeg her. 
 Har det hjulpet? 
 Vil du snage og have en røvfuld, eller havde du en idé med at 
komme? 
 Du forudså 11. september? 
 Hvor fanden ved du det fra? 
 Mitzi viste mig kronikken. – Den blev aldrig offentliggjort? 
 Render I og roder i mine skuffer!!! 
 Da du blev ved med ikke at tage telefonen, ringede jeg til hende igen for en 
måned siden. Først ville hun ikke fortælle noget. Ville heller ikke sætte mig i 
forbindelse med dig. Så ringede hun tilbage fjorten dage senere. Hun havde fundet 
kronikken, og var blevet chokeret over indholdet. At du kunne forudsige 11. septem-
ber så præcist. Allerede i december 1999. Hun mente at det måske kunne hjælpe, 
hvis du fik besøg. Af én som ville snakke i arbejdssammenhæng. Overlægen gik med 
på idéen.  
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 De mente at det ville ”hjælpe”, hm? Og for at ”hjælpe” så har Mitzi 
vist en vildt fremmed journalist en kronik som jeg havde gemt i min skrive-
bordsskuffe, og som det slet ikke var meningen at nogen skulle se? Hm? 
Cornelius Magnussen var alligevel ikke så bims som de alle sammen gik 
rundt og troede? Noget af det han sagde, viste sig rent faktisk at komme til 
at passe. Dét havde de ikke regnet med! Nå! – Bortset fra at jeg tog fejl. 
Punkt ét, jeg tog fejl af tidspunktet. Punkt to, jeg tog fejl af stedet. Det eneste 
jeg fik ret i, var ofrene og gerningsmændene. Og kronikken handlede ikke 
om 11. september. Den handler om hvad der sker, når to eller flere 
kulturelle systemer nægter at forstå hinanden. Men det er rigtigt at jeg for-
udså terrorangreb mod Europa og USA.  
 Men der var ingen der ville offentliggøre kronikken, fordi den var for langt 
ude, og terrorangreb på USA virkede umuligt i 1999? 
 Man skal passe på, hvad man siger om fremtiden! Verden er fuld af 
idioter som pludselig får den sindssyge idé at gøre fiktionen til virkelighed. 
Jeg valgte at lade være med at sende den. Ikke fordi jeg tror at selvmords-
terrorister generelt læser danske kronikker, men fordi jeg mener at vi selv 
skaber vores virkelighed. Gennem de historier vi fortæller. Derfor tv-serien 
om fremtiden. – Du vil da for helvede ikke fortælle mig at Mitzi har gået 
rundt og vist dig alt det sludder og vrøvl, jeg har liggende i mit skrive-
bord?!!! Er hun da gået fuldstændigt fra forstanden!!! 
 Det var bare den hun viste mig. Hun var bekymret. Viste mig dine bøger.  
 Lukkede hun dig ind i lejligheden?!!! 
 Det var mig der skrev artiklen som fik hendes kunst til Berlin i sin tid. Vi 
snakkede om den gang. Hun tilbød det selv. Hun skulle alligevel forbi din lejlighed, 
fordi hun havde fået nogen til at gøre rent. 
 HVAD?! 
 Så jeg hjalp hende med at rydde op og sætte det hele i reolerne, så rengørings-
folkene kunne komme til. – Det er mange ting, du har læst om i de fire år? Kvante-
fysik, neurobiologi, kaosteori, politisk ekstremisme… 
 Du sidder ikke og fortæller mig at min ekskone har lukket en journa-
list ind i min lejlighed for at rydde op i mine bøger og papirer som det har 
taget mig over fem år at læse og sætte i orden? 
  Det er ikke det jeg har tænkt mig at skrive om. – Eller det er det selvfølgelig, 
men jeg skal nok lade være med at skrive, hvordan der så ud. 
 Er kvinder da fuldstændigt rablende sindssyge?!!! Hvorfor helvede 
inviterer hun ikke bare CNN forbi med det samme?! Eller hyrer en kustode 
som kan lave offentlige rundvisninger! – Du skal kraftedeme være glad for 
at vi er lukket inde på et sted med overvågning, ellers…   
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 Hvad? 
 For ind i helvede da, altså! – Hvordan ser der så ud nu? 
 Der er færre fluer.  
 Jesus Christ, altså! 
 Men jeg skriver ikke om, hvordan der så ud. Det har du mit ord på. 
 Fra en journalist? Ja det er jo lige så godt som penge i banken! – Hvor-
når skal du så skrive den nye artikel? 
 Hvad? 
 Den næste artikel om Mitzi? Helt tabt bag af en vogn er jeg sgu da 
ikke! Du må have smurt hende med ét eller andet? – Det var dig der skrev 
den artikel! Den dér artikel i ’99! 
 Om glasværket og keramikeren, ja. – ’98 var det. 
  Snedigt! Kunstner uden større succes bedrages af sin ægtemand, og 
pludselig vil alle skrive om hendes ”kunst”! I håbet om at få et par slibrige 
detaljer med i tilgift. Er der ingen grænser for hvor dybt journalister vil 
synke? – Lukker dig ind i lejligheden!!! Har I også lagt mit køkkenaffald ud 
på Internettet? 
 For det første skrev jeg artiklen om glasværket og keramikeren flere år efter 
jeres skilsmisse, for det andet kan du netop selv huske min artikel, fordi jeg holdt 
mit ord: jeg skrev ikke om de flasker som stod over alt i Mitzi’s atelier. Jeg nævnte 
heller ikke hendes mand, som havde reddet rundt og opført sig som et fjols med en 
fotomodel! Jeg nævnte det ikke med så meget som et ord! 
 Og nu er ekskonen berømt i Berlin, og fotomodellen har en hel film-
serie bag sig. Og er fast gæst i stort set samtlige docu-soaps! – Tænk, hvad 
man kan afstedkomme for sine medmennesker! 
 Verden ligger under for en højere orden! – Cornelius Magnussen har altså 
tænkt mere over tingene end som så. Han har sågar haft ret i noget af det han har 
tænkt. Ikke det hele. Det ville være for meget forlangt. Men her og der har han ramt 
plet. Så pludselig gad han ikke være med i medieshowet mere. Han gemte sig. 
Hvorfor? Hvad blev der af ham? Hvad var det for noget med vores værdier og 
verden omkring os? Og hvad har han at sige om fremtiden i dag? Hvad har han 
fundet ud af i mellemtiden, når han nu har læst så mange bøger?  
 Det er dét du gerne vil vide? 
 Mm. 
 Du ved, hvorfor serien hed CPH1? Hvad titlen stod for? 
 Copenhagen One. Station 1 i København. 
 Film- og tv-folk er i virkeligheden nogle fantasiløse idioter. Derfor 
foregår fremtidsfilm og fremtidsserier altid på et rumskib eller efter en 
atomkatastrofe eller i en fremtid som slet ikke er rar at leve i. Min idé med 
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CPH1 var en anden. Jeg undrede mig over verden. Over mennesket. Over 
de ting vi gør. De ting vi ikke gør. Hvad helvede er det for et samfund, vi 
kommer til at leve i om tyve år? Om tredive år? Hvad er det, vores børn og 
børnebørn kommer til at arve fra os? 
 Og du ville ikke være med til at tegne et negativt billede, fordi vi selv skaber 
vores fremtid med de historier vi fortæller? 
 Jeg undrede mig over, hvad alle de der elektroniske dingenoter gør 
ved os oven i hovedet. Jeg undrede mig over, hvorfor vi lige pludselig er 
begyndt at blive så allerhelvedes religiøse alle sammen. Da vi lavede serien 
i 1999, var det kun i sin begyndelse, men jeg så trenden komme. Og undre-
de mig over det. Og så undrede jeg mig over at vi er holdt op med at undre 
os. Ikke mindst over uretfærdighed og bare trækker ironisk på skulderen ad 
den. Derfor ville jeg lave en tv-serie om konsekvenserne af de beslutninger 
vi træffer. Eller undlader at træffe. Derfor ville jeg lave en serie om nogle 
helt almindelige mennesker i en fremtid, sådan som du og jeg rent faktisk 
ku' ha en chance for at komme til at opleve den. Hvis vi ikke får fingeren ud 
og rent faktisk beslutter, hvad det er for en fremtid vi vil have! 
 Men det har vi vel prøvet? – Det gik jo ikke særligt godt... 
 Ideologierne er døde, mener du? Generationen som blev opflasket på 
lige dele kvindekamp, fredsmarcher, revolution, børnemagt, fri hash og 
pylrede pædagoger fra første dag i vuggestuen til første dag på dimittend-
sats i a-kassen, I har ikke andet end desillusion tilbage! Det eneste som 
virker er den selvregulerende økonomi og et stålkomfur i italiensk design! 
Derfor er der ingen der tør se længere ud i fremtiden end næste valg. Og 
hvad er resultatet? Ingen har mod til at foretage sig noget som helst. Alle 
ævler om etik, men ingen tør sætte handling bag. 
 Det var det du forsøgte at sige med tv-serien? 
 Ikke særligt vellykket, hva’?  
 Du sagde på et tidspunkt at det var en ”lorteserie”? 
 Pisse elendig lorteserie, sagde jeg! Lorteinterviews, lortedebat, lorte-
serie! Forfatterne var nogen fjolser, vores budget blev skåret ned til det lat-
terlige, og den kraftidiot der havde hovedrollen kunne ikke sige replikker! 
– Undrer du dig aldrig over verden? 
 Hvordan? 
 At den ser ud som den gør? At vi gør de ting som vi gør, selvom det 
ikke ser ud til at vi bliver et hak lykkeligere af den grund? 
 Gør vi ikke? 
 Hvis vi gjorde, burde vi så ikke være nærmest euforiske i dag? Siden 
oplysningstiden har vi opfundet jetfly, penicillin, telefoner, charterrejser, 
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hovedpinepiller og shampoo med indbygget balsam, og hvis vi medregner 
både wc’er med træk-og-slip og adgangen til rent drikkevand, så har den 
gennemsnitlige bistandsklient en materiel levestandard og et kalorieindtag 
der overstiger Solkongens. Og tror du, vi er stort meget lykkeligere i dag 
end folk var for 300 år siden?  
 Men vi lever vel længere? 
 Vi har altså bare trukket elendigheden i langdrag? – Synes du ikke, 
det er mærkeligt at jo flere tidsbesparende dingenoter og aflastende robot-
ter, jo mere teknologi vi opfinder, desto mere stresset bliver vores hverdag? 
Så mit spørgsmål er, frøken Tenna, undrer du dig aldrig over verden? Vi 
har opfundet DDT og PCB og frembragt dioxin og østrogenlignende stoffer 
nok til at gøre os alle sammen til drag queens i løbet af en formiddag, 
alligevel tror vi at ny teknologi kan løse vores politiske problemer. Der har 
aldrig eksisteret så mange hjælpeorganisationer, så mange godhjertede 
ulandsprojekter som i dag, der har aldrig været indsamlet så mange penge 
eller sendt så meget skidt og ragelse til de fattige lande som nu, og alligevel 
er forskellen mellem den rige og den fattige del af verden større end nogen 
sinde før, undrer det dig ikke?  
 Det... 
 Eller ligger det ikke lige inden for den moderne kultur- og livsstils-
journalistik at stille sine undrende spørgsmål i den retning? – Fattigdom er 
vel også en livsstil? På den ufede måde. – Eller hvad? 
 Vil du have at jeg skal svare på det? 
 Nej, jeg vil bare se, hvordan du reagerer, når jeg bringer den slags 
utjekkede spørgsmål på banen. Du vrider dig ubekvemt i stolen. Du er altså 
ikke psykopat. Der er trods alt et gran af samvittighed inde bag din iscene-
satte facade. Godt. Så har vi noget at arbejde ud fra. Nå! Jeg må jo vide, 
hvem det er jeg sidder over for. Ikke sandt? Man skal ikke sidde og krænge 
sin sjæl ud til hvem som helst. Du er altså i bund og grund et flinkt menne-
ske som ønsker dine medmennesker det vel. Du lever måske bare ikke lige i 
en kultur som har den store succes med at implementere det for tiden. Men 
inderst inde gemmer der sig et eller andet, et vagt minde fra en fortid, hvor 
verden turde have idealer. Hm? Det er bare længe siden, nogen har været 
utjekket nok til at sige det højt! – Lad os se om det her kan vække damen: Vi 
har haft den ene mere selviscenesatte regering efter den anden i Europa de 
sidste 25 år, borgerlige såvel som ”det modsatte”, og det har virket hip som 
hap på den sociale ulighed, på skattetrykket, på beskæftigelsen, på aktie-
kurserne, på hospitalsvæsenet, ejendomspriserne, huslejen, you name it. Nå! 
Det samme gælder i USA. Er det ikke den mindste smule mærkeligt? Frister 
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det slet ikke en moderne, velmanicureret journalist med Louis Vuitton-taske 
at finde ud af, hvorfor verden ser ud som den gør? Bare tasken ser ægte ud. 
Er hun slet ikke den mindste smule pirret af virkelighedens absurditet? 
 Det er vel... 
 Eller vil du bare hellere vide, hvilken slags køkken der er moderne 
om en måned?  
 Du er ikke så lidt fuld af fordomme! 
 Ramte jeg plet? Ja, det gjorde jeg! Nå! – Det eneste, det er lykkedes 
regeringerne at forandre i Vesten siden Murens fald, det er hvor fedt eller 
ufedt det er at bo her. For den der ikke er hvid, kristen og har en ren straffe-
attest. Og så er sprutten blevet billigere og smøgerne dyrere. – Det kan man 
selvfølgelig også kalde en slags socialpolitik. – Eller måske skulle vi hellere 
undre os over, hvorfor vi sætter os selv i scene på den måde vi gør? Hm? 
Hvorfor har du for eksempel stået hele morgenen foran spejlet og valgt en 
stram, lille bluse som du ville have hadet for tyve år siden? Hm? Dengang 
skulle I alle sammen have brede skuldre og store vamsede sweatshirts. Nu 
kan jeg sidde her og med den største fornøjelse følge dine brystvorter gen-
nem blusen. – Ikke at jeg kunne finde på at beklage mig, det ville naturligvis 
ligge mig fjernt, jeg synes tvært imod det er yderst betænksomt! Men det er 
vel trods alt næppe for at glæde mig, du har taget den på? – Hvad ville dine 
gymnasieveninder som også alle sammen går i små stramme bluser i dag, 
have sagt, hvis du var dukket op en mandag morgen i 3.g i den mundering?  
 Vi har kollektivt ændret vores smag? De ting vi omgiver os med afspejler 
vores værdier? – Men det betyder vel ikke at tingene bestemmer, hvad vi tænker? 
 Undrer det dig slet ikke at vi i kølvandet på to verdenskrige, Korea, 
Vietnam, og hvad der nu har været af katastrofer i mellemtiden, fortsat tror 
at vi kan løse politiske og religiøse konflikter militært? 
 Men hvordan har det noget med tøjet at gøre? 
 Måske det bare kræver en tilstrækkelig syg hjerne til at se sammen-
hængen. Hvor meget flokdyr tror du egentlig at vi er? 
 Men det er jo politik?   
 Og alligevel har du vel bare en gang imellem tilsluttet dig det må-
bende kor af europæiske bondehjerner som i fællesskab udbryder ”hvorfor 
indfører de ikke bare demokrati og menneskerettigheder i Afrika og Mel-
lemøsten?”? – Fattede du, hvad idéen med tv-serien var? 
 At de beslutninger vi træffer i dag, har betydning for fremtiden. Det var 
fremtiden I viste med serien, men den ændrede jo ikke ved de beslutninger som 
bliver taget. 
 Vi står midt i en teknologisk revolution. Snart kan vi bygge alt fra 
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baciller til bureaukrater, stort set som vi tror at vi gerne vil have dem, og de 
eneste som tør sige udviklingen imod, er religiøse fanatikere som synes at 
det er i orden at myrde abortlæger, fordi mord er forkert. Forestil dig at 
Adolf Hitler og Joseph Mengele havde haft adgang til den moderne 
kloningsteknologi og gensplejsning. Ikke bare havde vi haft millioner af 
psykopatiske tyskere med stikkende øjne og hidsigt temperament gående 
rundt i dag med et logo i nakken, hvor der stod ”Klon der Führer”, der ville 
sikkert også have været en række temmeligt interessante biologiske våben i 
omløb, som vi kunne have haft en masse sjov med at forsøge at overleve i 
selskab med.  
 Men nu er vi jo et demokrati? Det samme er USA og Japan? Vi er jo ikke 
Det tredje Rige? Den teknologiske forskning som er i gang i øjeblikket, gælder ting 
som Alzheimers og arvelige sygdomme? Udbedring af hjerneskader? 
 Og det er lige netop dét der er problemet! Det er dét der får mig til at 
undre mig: det eneste der beskytter os mod de nye teknologiers skygge-
sider, det er det demokratiske samfund! I den form vi kender det i øjeblikket, 
vel at mærke. Der Führer var også demokratisk valgt. Og når først tekno-
logien er opfundet, så bevæger den sig. Til Iran. Til Nordkorea. Til Kina. Til 
Rusland. Til USA. Til Tuamoto midt ude i Stillehavet og Igdlorssuit oppe på 
Grønland. Hvorfor skulle bindegalde diktatorer og religiøse fundamen-
talister udelukkende være interesserede i atomvåben, når der en dag kom-
mer andre spændende ting på markedet? Og hvor er den folkelige debat i 
vores eget samfund? Har du nogensinde været til debatmøde om nano-
teknologi for eksempel? Hm? 
 Nej. 
 Alligevel poster vi millioner af kroner i fænomenet. Som demokratisk 
samfund. Uden at der er nogen der siger så meget som ”øh...” – Hvor de-
mokratisk er dét måske? 
 Men nanoteknologi er jo fremtiden? Pointen er vel at vi skal kunne overleve 
rent økonomisk? I konkurrencen med alle de andre? 
 Og ”de andre” investerer i nanoteknologi for at overleve i konkur-
rencen med os! Ikke ét sted er der en regering der stopper op et halvt 
sekund og siger ”Øh... hvor fantastisk var det nu lige med alt det DDT, som 
vi render rundt med i kroppen? Og øh... alle de der østrogenlignende stoffer 
som ødelægger forplantningsevnen og gør fugle og fisk tvekønnede, hvor 
henrivende er det nu lige at det er i praksis? Og øh... hvorfor er det så lige at 
vi opfinder endnu en til ny teknologi, som vi ikke kender konsekvenserne 
af? Øh...” Det er sgu da ikke urimelige spørgsmål at stille! Men hvor er 
debatten? Den er væk! Og hvorfor er den det? Det er den, fordi de teknolo-
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gier som det hele drejer sig om, er så komplicerede at almindelige menne-
sker ikke forstår, hvad de går ud på! Og dem der ved, hvad det går ud på, 
de kan ikke finde ud af at forklare, hvad det er de går og laver, og de tør 
heller ikke, for så ved de godt at vi er lige så bange for gensplejsning og 
nanoteknologi som vi var for Storebæltsbroen og det nye hovedbibliotek, 
den gang det blev besluttet at de skulle bygges! – Så hvor er demokratiet? 
Hvad betyder den teknologiske udvikling for samfundet? Uden en Gud der 
kan virke truende og alvidende ét eller andet sted ude i det uforklarlige, 
hvilken autoritet har vores nuværende etik så? Hvilken gennemslagskraft 
har idéen om medmenneskets ukrænkelighed uden en autoritet bag? Ikke 
en skid! Så er der kun os selv tilbage. Men uden et oplyst, demokratisk 
samfund med en historisk bevidsthed og menneskelige ressourcer til at 
sikre alles tryghed og frihed, hvilken garanti er der så for at vi alle fort-
sætter med at nyde de samme rettigheder? Retten til at være handicappet? 
Retten til at være grim? Retten til at stamme eller have flyveører? Retten til 
at sige at ”præsterne er nogen fnatmider og præsidenten er et fjols”? Men-
neskerettighederne er kun menneskerettigheder, så længe vi accepterer at 
de er det. Den dag vi ikke gider dét mere, så er der kun præster, kaos eller 
fascisme tilbage. Iran, Colombia eller Nordkorea, vælg selv! – Hvor mange 
Gucci-tørklæder og Cartier-ure tror du, du ville være den lykkelige inde-
haver af, hvis du boede i Nordkorea? Hm? Idéen med tv-serien var at tage 
udgangspunkt i mennesket! Og alligevel kom det til at handle om elektro-
niske dingenoter. Derfor var det en lorteserie! I bund og grund var idéen 
med tv-serien at det er hamrende uinteressant, om man en dag opfinder en 
vindjakke med satellitforbindelse, så den selv kan finde ud af, hvordan 
vejret er udenfor! 
 Var det ikke netop sådan en jakke, én af betjentene havde? 
 Der kan du selv se: lorteserie! 
 Tanken med serien var meget mere eksistentiel: hvis teknologien 
bliver ved med at udvikle sig med samme hast som nu, hvilke konsekven-
ser får det så for os som mennesker? Kan homo sapiens overhovedet over-
leve i den verden som homo sapiens selv er i gang med at skabe? Overleve 
som homo sapiens? Hvad er et menneske, når forudsætningerne for at 
fungere som menneske – både følelsesmæssigt og fysisk – forandres radi-
kalt og berøver os stort set alle de præmisser som har været gældende indtil 
nu? Hm? 
 Det var dét med lykkepiller og livsstilsdrugs? 
 Hvad gør det ved os, når vi kan forandre vores følelsesmæssige 
reaktionsmønstre kemisk, stort set efter forgodtbefindende? Hm? Hvordan 
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håndterer vi følelser, familie, venner og nærvær i en verden som er globalt 
filtret sammen i cyberspace? Hvordan vil vi håndtere vores sociale rela-
tioner, hvis vi kun har tid til at mødes i cyberspace, og ingen har tid til rent 
faktisk at være sammen det samme fysiske sted på samme tid? Får vi 
familie og venner som udelukkende findes i cyberspace? Gør vi? Hvis vi 
alligevel kun ser vores ”rigtige” venner og familie i cyberspace, vil det så 
gøre nogen forskel at vi bruger computeren til at tilføje dem et par nye 
fiktive karaktertræk, som vi synes bedre om? Hm? Eller at vi simpelthen 
tilføjer familien et par ekstra medlemmer? Hm? Ved at erstatte dine virke-
lige familiemedlemmer med virtuelle slægtninge kunne du måske få den 
kærlige og omsorgsfulde mor du alligevel aldrig rigtigt har haft? – Hvem 
vil ikke gerne have dét? Og ville du mærke forskel? Hvis computeren lærer 
din mor og hendes adfærdsmønstre tilstrækkeligt godt at kende, kan com-
puteren så eftergøre hende når hun er død? Vil hun med andre ord få et 
evigt liv i cyberspace? Hun er væk, hendes bevidsthed er væk, computeren 
”ved” ikke at den repræsenterer hende – den udfører blot de nødvendige 
beregninger for at vedligeholde hende, hendes avatar som det hedder, den 
simulerer din mor, hver gang du ønsker det – men for dig er hun der stadig, 
fordi computeren har gemt hende. Vil hun beklage sig over at du ”besøger” 
hende for lidt? Kunne du komme til at slette hende ved en fejltagelse?  
 Min mor? 
 Din hemmelige elsker, dine børn, din bedste slyngveninde. Og hvis 
der kun er økonomien til at regulere hele molevitten, kan du så miste abon-
nementet på din mor, hvis du en dag har overtrukket kontoen? Fordi du 
hellere ville have et ur fra Cartier? Hm? Det var dét som var udgangs-
punktet for tv-serien. Klik, og dine børn er deleted, bortformateret for altid. 
Hvad kommer det til at gøre ved os, ved vores relationer? Når du er død, er 
du væk. Prut, færdig! Men for dem der kommer efter dig, er du der stadig. 
De kan også tilpasse dig efter deres behov. Fra at være hende den irrite-
rende mokke kan de programmere computeren til at gøre dig til verdens 
hyggeligste arvetante. Eller slette dig, når du er blevet for kedelig. Når de 
har brug for hukommelsen til noget bedre. Et nyt spil, for eksempel. Men de 
overvejelser fik slet ikke den plads i serien som det var intentionen fra 
starten. 
 Og derfor gik du i gang med at læse alle de bøger bagefter? 
 Folk fattede jo for helvede ikke at det var dér, vi forsøgte at dreje 
debatten hen! Narrøve! Heller ikke da det bare var mig selv der dukkede op 
i fjernsynet i tide og utide. – Har vi reelt mennesker nok til at bemande 
forskning, atomkraftværker, og computerprogrammeringen i industrien og 
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alle mulige andre steder, hvis kompleksiteten i vores samfund og teknologi 
bliver ved med at stige? Medicinalindustrien klager allerede over at de 
rigtige folk ikke er til at opdrive! Bum! Hvor længe kan vi dræne den tredje 
verden for deres bedst uddannede mennesker? Læger og sygeplejersker, for 
eksempel? Ups! – Et er at det er etisk forkasteligt, et andet er at hvis vi 
stjæler alle deres lærerkræfter, så vil selv den kilde tørre ud! – Eller skal vi 
blæse på ubalancerne og bare hyre 10 millioner sikkerhedsvagter fra den 
tredje verden til at holde de øvrige seks milliarder tredjeverdensborgere 
ude af vores overflodssamfund? Vi kan jo i og for sig bare ansætte dem som 
allerede er her illegalt. Udstyre dem med en chip i nakken og så lade over-
vågningssatellitter holde øje med, om de passer deres arbejde. Og hvis ikke, 
så kan de få et stød fra deres elektriske fodlænke. – Hvor meget arbejde kan 
vi outsource til lavtlønsområder uden at ødelægge vores egen velfærd? 
Uden at ødelægge sammenhængskraften i vores egen økonomi, vores eget 
samfund? 
 Tv-serien var i virkeligheden tænkt meget mere politisk end den endte med at 
blive? 
 Det politiske lå ikke rigtigt i tiden. På den fede måde. Vel frøken 
Tenna? Og det gør det stadigvæk ikke. Vi vil alle sammen meget hellere se 
en masse boligprogrammer med en ny type vægmaling. Eller se nogle 
idioter som vi kender fra et andet program, dukke op i et nyt program og 
tale grimt om nogen som blev kendt i et tredje program, hvor deres væsent-
ligste bedrift var at ingen kunne holde dem ud.  
 Men det fremtidsbillede serien skabte, var jo hverken et udelukkende positivt 
eller negativt fremtidsbillede? Så helt galt kan det vel ikke stå til med fremtiden? – 
Eller var det bare, fordi du ikke ville male Fanden på væggen? 
 Verden har altid været god og skidt. Både og. 
Sådan bliver det ved med at være. Tag terrorbølgen; 
ja, jeg skrev en kronik, ja, jeg forudså terroren alle-
rede i ’98, da vi skrev tv-serien, producerede serien i 
’99, og da den blev sendt i 2000. Men den gang var 
der jo ikke nogen som troede på at vi skulle stå med 
krig inde midt på amerikansk og europæisk territo-
rium! Så jeg holdt min kæft! Kloge Cornelius holdt 
sin kæft! 
 Du er ikke så gammel, så du kan ikke huske det. Og dine skolelærere 
har formentlig undladt at fortælle dig det. Pacifistiske hippierøve! Men 
konflikt og afspænding kommer og går i bølger. Sådan har det altid været, 
sådan bliver det ved med at være. Der er i virkeligheden slet ikke noget nyt 

Anslåede antal dræbte: 
 

Napoleonskrigene 1805-15 
Franske tab: 1,2 mio. 
Krimkrigen 1853-56 

600.000 soldater 
Borgerkrigen i USA 1861-65 

620.000 soldater 
Første Verdenskrig 1914-18 

I alt: 10-12 mio. 
Anden Verdenskrig 1939-45 

Soldater: 25 mio. 
Civile: 25 mio. 
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under solen, vi har bare opfundet mere raffinerede og mere omfattende 
måder at slå hinanden ihjel på, og så har vi sluttet os sammen i større og 
større grupper, vores selvforståelse refererer til større og større samfund, så 
derfor er der flere og flere involveret i hver enkelt krig på en gang. Men 
mennesket har ikke forandret sig, og derfor bliver vi ved med at begå de 
samme dumheder, generation efter generation. Men når man så først har 
fundet mønsteret og set, hvor forudsigelige vi er, så er det sgu faktisk 
ganske underholdende at sidde foran fjernsynet med en god flødeskums-
kage og følge docu-soapen hver aften! 
 Underholdende?! 
 Ja for fa’en! Bedre end James Bond og Shakespeare tilsammen! For det 
er rigtigt! Folk dør sgu! Lige for øjnene af os! Live! Kan det blive større? For-
bryderne er udpeget, ondskaben defineret, heltene rullet i stilling, kamera-
erne på plads, tv-grafikken designet, jinglerne og underlægningsmusikken 
er komponeret, studieværterne har fået nye slips, og der er familieguf i 
posen og varm kaffe på kanden! Bum! Tilbage er bare at sige ”Så kører vi! 
Båndet ruller, der er hul igennem og ”Osama-show” er i luften!” – Det er 
sgu da toppen af underholdning!  
 Underholdning?!!! 
 Der er ikke den nyhedsredaktør som ikke ville sælge sin gamle 
bedstemor for det bedste billede af lig i vejkanten og grædende børn med 
blodet løbende ned ad ansigtet! Du har selv været på en nyhedsredaktion, 
du ved at jeg har ret! – Det er jo kult for helvede! Terrorkult! Terroristerne 
har fået os til at hoppe på limpinden, har fået os til at genfortælle deres 
myte om og om igen! Sælge deres budskab, profetere deres psykopati! 
Annoncere at der altid er plads til friske unge mænd der har lyst til at 
sprænge sig selv i stumper og stykker! Og børnehaver nok at gøre det i! 
Men først og fremmest er det allerhelvedes godt tv! Toppen af underhold-
ning! Robinson og Big Brother kan godt gå hjem og lægge sig, det gøres 
ikke bedre! Hvem bliver stemt ud af Ørådet, og hvem får lov til at blive en 
episode til? 
 Du er jo sindssyg! 
 Velkommen til kolbøttefabrikken! – Og så er jeg dog ikke mere sinds-
syg end at jeg så det komme! Men valgte ikke at skrive om det – hovedsag-
ligt fordi jeg ikke ville have at folk skulle tro at jeg var sindssyg, talk about 
ironi – og har brugt de sidste tre-fire-fem år på at forstå det, forklare det og 
formulere det ind i en sammenhæng, hvor det giver mening.  
 Som er? 
 Der kom hun frem i stolesædet, hva’? – Så hvis det ikke lige var, fordi 

http://www.baade-og.dk/


© Lene Andersen, 2015, andersen@andersenske.dk  
Find altid seneste udgave på www.baade-og.dk  31 

Mitzi dukkede op med vores søn og en henvisning til luksushotellet her, så 
havde jeg sgu nok skrevet et eller andet om det en dag. Men i mellemtiden 
har det som sagt være underholdende at følge docu-soapen i fjernsynet 
hver aften, og gætte på, hvem der bliver stemt hjem næste gang. 
 Terroren er altså også en del af fremtiden? Eller får vi bugt med den? 
 Det bestemmer vi jo selv. Det kommer an på hvad vi helst vil se i fjern-
synet. Om vi vælger de politikere der skaffer os de rigtige løsninger, eller vi 
vælger dem der giver os det største følelsesmæssige kick i prime time. 
Leverer varen: de bedste seertal. Vi sidder hver især med vores egen fjern-
betjening, ikke blot til tv-apparatet, men til verden. Hvor meget mere demo-
kratisk kan det blive? Man skal bare huske at skifte batterier en gang i 
mellem. – Så hvad var det, du kom for at høre om?  
 Du har virkelig gået til bunds i tingene, siden vi så dig i fjernsynet sidst? 
 Man får sjældent meget at vide i tv. Men det ved du jo. Du er selv 
journalist. Vi får kun dét, redaktionen og ledelsen forventer trækker flest 
seere – sælger flest reklamer. Og kun det af det som kan præsenteres på 
under ét minut. – Men terroren er i øvrigt kun ét aspekt af fremtiden. Og 
der er andre ting som er mere interessante. 
 Som for eksempel? 
 Processerne bag det hele. Mønstret. Præmisserne for at tingene ud-
vikler sig som de gør. Forudsætningerne for fremtiden. De ting jeg forsøgte 
at vække din undren med. For det hænger sammen. Terrorismen er jo ikke 
opstået i et tomrum. Jeg kan med andre ord forklare dig, hvorfor verden ser 
ud som den gør, og hvor den er på vej hen. 
 Det var ikke så lidt af en påstand! 
 Måske. Måske er jeg rent faktisk bare sindssyg. Døm selv. Det kræver 
i og for sig blot at du bliver siddende længe nok. Og hører efter. – Så svarer 
det til, hvad frøknen kom for at høre om? Frøken Tenna-jeg-snager-i-andre-
folks-privatliv-og-roder-rundt-i-deres-lejligheder-mens-de-er-på-hospitalet-
så-jeg-kan-få-et-scoop, hm? 
 Det med scoopet tænkte jeg nu ikke så meget på... 
 Gu’ gjorde du da så! – Så hvad bliver det til? Bliver du og taler frem-
tid, eller skal vi sige farvel med det samme? 
 Jeg vil gerne høre hvad du har at sige. 
 På én betingelse! 
 Som er? 
 Hvor meget tid har du afsat til vores interview? En time? To? En 
hyggelig lille samtale med ham idioten der skabte tv-serien om fremtiden 
og pludselig forsvandt, men nu har du fundet ham og vil høre hvordan han 
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har det med sine børnebørn og deres fremtid, og så ud at drikke café latte 
med veninderne? 
 Du har ikke høje tanker om dem der sætter tid af til at besøge dig, hva’? 
 Ramte jeg plet? 
 Jeg har en aftale klokken et. Frokost med min fotograf.  
 Den kan du så aflyse. Ellers går vi ikke i gang. 
 Så skal jeg lige ringe. 
 Fint. Tag den tid du vil. Jeg skal ikke noget andet.  
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∆ΙΑΨΑΛΜΑΤΑ 

(en art liturgisk, ikke-kommercielt reklame break)1 
 

 
Jeg tror bedst mit projekt kan beskrives lidt ligesom A-ha!’s gamle musik-
video, der begynder med en pige med stort 80’er-hår, som sidder på en 
diner og læser en tegneserie. Inde i tegneserien er dem fra A-ha!, og på et 
tidspunkt stikker den ene af dem armen ud af papiret og lokker pigen til at 
komme med ind og være en tegneseriefigur.  
 Det går meget godt, indtil der er nogle fæle forbrydere i tegneserien, 
som sætter efter dem, og efter en motorcykeljagt falder pigen ud i sin egen 
virkelighed igen. Inde i tegneserien er ham A-ha!-fyren stadigvæk, men nu 
ved han, at der er en virkelighed uden for de rammer, han selv kender, og 
han bliver nødt til i bogstaveligste forstand at sprænge tegneseriens ram-
mer. Desperat kaster han sig mod kanterne, flimrer i grænselandet mellem 
tegneseriefigur og videobillede, kæmper for at sprænge sin virkelighed og 
slippe ud af den.  
 Min kultur, mit sprog, mine erfaringer og de sansemuligheder, mine 
gener har givet mig, er mine rammer. Men jeg er overbevist om, at der er en 
form for diner derude. Dog tvivler jeg på, om jeg nogensinde får adgang. 
Selvom det lykkedes for ham A-ha!-fyren, så må jeg jo nok erkende, at mine 
egne anstrengelser næppe bliver til meget mere end flimmer. 
 
Fundamentalistiske åndemanere, fanatiske selvmords-eskimoer og mili-
tante buddhister er sjovt nok et syn, verden endnu har til gode. 
 
Det er vel egentlig ganske sigende, at Tivoli bliver betragtet som noget af 
det danskeste, der findes.  
– Det eneste, som er dansk derinde, er jo Andedammen. 

 
 

                                                 
1 PS: Knallhatt fortsätter med disse ”ikke-kommercielle reklamebreaks” gennem hele texten. Ordet er gräsk og 
udtales dia-salmata eller dia-psalmata. 
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 Hvad sagde han? 
 Det var vel i orden.  
 Det er ikke første gang du har aflyst? 
 Er jeg så tydelig? 
 Jeg har arbejdet sammen med din slags i 30 år, og så mystiske er 
kvinder sgu heller ikke! 
 Det er vel heller ikke, fordi I selv er synderligt originale? 
 Hvem var det der blev kimet ned i månedsvis af den samme journa-
list? Hm? 
 Ok, enkelte stikker ud fra mængden. 
 Var det en kompliment? 
 Man kan stikke ud på så mange måder. – Dét du er ude efter er altså en etik? 
 Nu går det stærkt, hva’? Behøver vi at fare så hastigt frem? Gelinde, 
gelinde, frøken! Nu har vi jo masser af tid. Skulle vi så ikke nyde rejsen i ro 
og mag? Hvad er det for en kvinde der vil have en mand som gør sig 
hurtigt færdig? Hm? – Tålmodighed!   
 Er det dit nye mantra? 
 Dét, og så ”hvorfor helvede skal det altid gå så langsomt!” – Du har 
altså aflyst din frokost. Jeg er din lige så længe du vil have mig. Det eneste 
du skal gøre er at læne dig tilbage og høre efter. – Er det ikke bare dét du 
altid har drømt om, lige siden du så mig i fjernsynet første gang? 
 Gør det noget at jeg optager det hele? 
 Tag-op alt dét du vil! – Har du læst Horats? 
 Hvem? 
 Horatius. Gammel romersk filosof? 
 Nej.  
 Josefus? Jødisk romersk historiker? 
 Nej. 
 Aristoteles, Platon, Herodot? Hm? 
 Heller ikke. 
 Tintin? 
 Som barn. – Har du tænkt dig at sidde og høre mig i historie? 
 Blandt andet. Er mødet mellem mand og kvinde ikke altid bedst, når 
det går begge veje? 
 Det kommer jo nok an på, hvilken mand og hvilken kvinde der er tale om.  
 Eller vil kvinder partout forføres, bare uden at ville indrømme det? 
Hm? 

Det, der var, er det samme som 
det, der kommer, 
det, der skete, er det samme som 
det, der vil ske; 
der er intet nyt under solen. 

Prædikerens Bog, 1:9 
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 Hvad har det med fremtiden at gøre? 
 Alt har i princippet noget med fremtiden at gøre. Det former jo frem-
tiden, hvordan vi opfører os nu. Hvis vi elsker hinanden og opfører os 
pænt, så bliver fremtiden dejlig. Hvis vi hader hinanden, så bliver fremtiden 
ikke dejlig. Forførelsen er bare den indledende manøvre. Man kan blive for-
ført til så meget. – Hvor kommer mennesket fra? 
 Aberne? Evolutionen? 
 Hvad er det evolutionen har gjort ved os? Hm? Hvad tænder vi på? 
Hvad kan vi forføres til? Hvad er det for nogle ting, evolutionen har sørget 
for at vi stadig ikke kan modstå? Som vi stadig elsker? Som vi stadig 
frygter, hader, dræber for? Hvad er det vi gerne vil med andre mennesker? 
Med os selv? Hvorfor vil vi altid have at alle andre skal være lige som os 
selv? Hm? 
 Det er trygt? Mere sikkert? 
 Men også en lille smule kedeligt, ikke? Fremtiden afhænger af, hvad 
evolutionen har udstyret os til at gøre, til at kunne lide, til at elske, til at 
hade. – Hvor gammelt er mennesket?  
 Altså homo sapiens? 
 Mm. 
 Nogen tusinde år? Ti- hundredetusinde år? 
 Moderne ”homo sapiens sapiens” – som er vores fulde navn – er cirka 
150.000 år. Før det, var der arkaisk homo sapiens som opstod for omkring 
en halv million år siden, og endnu længere tilbage før dét, var der forskel-
lige andre hominide arter, mellemstadier mellem aber og mennesker. Og 
det var dem der ”byggede” vores hjerner. Skabte vores kroppe. Frembragte 
vores følelsesmæssige reaktionsmønstre og instinkter. I over 150.000 år har 
mennesket biologisk set været identisk med dig og mig. Men kulturen har 
udviklet sig. Og den bliver ved med at udvikle sig. Vi tror vi er meget 
smartere, end dem der levede i stenalderen. Vi tror at vi kan finde ud af alle 
mulige avancerede ting. Men det er stadig stenalderhjerner vi render rundt 
med. I over 150.000 år har vores reaktionsmønstre været de samme. Vores 
fysiske og følelsesmæssige behov har været de samme. Men i øjeblikket er 
vi ved at opfinde teknologier som giver os illusionen om at vi kan forme os 
selv til noget, vi meget hellere vil være. Problemet er bare at det ikke 
ændrer ved vores reelle problemer. For vores helt basale reaktionsmønstre, 
alt dét som det helt basalt set betyder at være menneske, det forandrer sig 
ikke. Fremtiden bliver fuldstændig lige som nutiden, bare anderledes! 
 Og hvis jeg bare bliver siddende her længe nok, så kan Cornelius Magnussen 
forklare mig, hvordan det så rent faktisk går hen og udvikler sig? 
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 Jeg kan i hvert fald give dig et bedre grundlag at være forvirret ud 
fra.  
 Du har ikke tænkt dig at vi skal gennemgå hele evolutionen fra aberne af? 
 Nu skal jeg betro dig en ting: du er faktisk ikke den første journalist 
som har ringet! Tvært imod er der en del som har spurgt efter Cornelius 
Magnussen de sidste tre år. Din idé er slet ikke original! Men du var den 
kvikkeste! Tag det som en kompliment. Det bliver den sidste du får. Jeg 
plejer ikke at slynge om mig med den slags. – Vil du vide, hvem vi er og 
hvad der sker, eller skal vi slutte her? Hm? 
 Har jeg ikke allerede sagt at jeg bliver? 
 Kvinder kan være omskiftelige... 
 Vi kan også være stædige! 
 Ja, dét skal Fanden vide! – Du er altså ikke sådan at skræmme væk?  
 Lad os sige at jeg har brugt en hel del tid på at opspore dig, og at jeg synes at 
dine kronikker var interessante. Tv-serien var ikke min kop te. Men jeg kan godt se 
alle de ting du lige har siddet og sagt; at det kunne have været dét som CPH 
handlede om.  
 Du kommer altså ikke, fordi du vil vide, hvilken slags kaffe vi alle 
sammen drikker om fem år? 
 Eller om biler kan flyve, nej.  
 Godt. Det som historien om os selv og vores fremtid under ét kom-
mer til at handle om, det er selvindsigt. Husk ordet, for det kommer til at 
rumme meget mere end vi normalt forbinder det med! 
 Selvindsigt? 
 Selverkendelse. Selvforståelse. Selvbevidsthed. 
Den globale såvel som den lokale, den kollektive 
såvel som den individuelle. Det bliver nemlig i sidste 
ende den der afgør vores fremtid; hvad vi vælger, og 
hvad vi vælger fra. Det bliver vores egen forståelse af 
os selv som mennesker der kommer til at sætte græn-
serne for teknologien. Og gør den ikke dét, så bliver 
det teknologien der sætter grænserne for os! Det er selverkendelsen der er 
afgørende for, hvorfor vi begår de samme dumheder igen og igen. 
 Vi bliver ikke klogere, med andre ord? Det er dét der er din pointe? 
 Det ved jeg ikke om vi ikke gør. Måske er det dét vi rent faktisk er ved 
at blive. Men så er det ikke takket være teknologien, så er det takket være os 

                                                 
2 PS: Desvär det har värt stort set umulit og find ud a, hvilke oversättelser Knallhatt har anvent, naar han 
bruger ikk originale värker. Enkelte steder det ser ud som om, han har gjort sine egne oversättelser til dansk, 
men ganske ofte han quoter engelske oversättelser a ikk-engelske sources. Dette ka virke en anelse forvirne. 

At fifteen, I was bent on study;  
at thirty, I could stand;  
at forty, doubts ceased;  
at fifty, I understood the laws of 
Heaven;  
at sixty, my ears obeyed me;  
at seventy, I could do as my heart 
lusted, and never swerve from right. 

K’ung Futze (551-479 fvt.) 2 
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selv. Og vores stenalderhjerner. Og at vi tænker os om. Vores selverkend-
else. Men hvis vi fortsætter med at udvikle teknologien, så vil homo sapiens 
forsvinde. I hvert fald i den form vi kender os. Problemerne vil formentlig 
bare  fortsætte  med at være de samme.  Vores kultur vil forsvinde,  men det  
vil ikke få den store betydning. Civilisationer og 
kulturer er forsvundet før. Romerriget for eksempel 
eller de gamle egyptere som byggede pyramiderne. 
Men det har ikke ændret ved dét at være menneske. 
De gamle romere og grækere lignede os på en prik! 
De gik bare i toga. Hvis du læser Horats og ser 
hvordan han beskriver den unge mand, den voksne 
mand og oldingen, så er de tanker de har, de følelser 
de har og deres drømme og værdier fuldstændigt de 
samme som det et menneske oplever i dag. Og det er totusinde år gammelt. 
Eller læs Det gamle Testamente, Profeterne, Platon, Cicero, Herodot eller 
Josefus. De folk er fuldstændigt ligesom Tintin; lige som os selv. Omstæn-
dighederne var anderledes, kulturen var anderledes. Meget anderledes. 
Men menneskene var de samme. Nu har verden ændret sig og de gamle 
kulturer er gået til grunde, men vi er stadig den samme slags mennesker.  
 Dét som vores nye teknologier betyder, er ikke alene at vores civili-
sation forandrer sig, forsvinder og bliver en ganske anden; vi forsvinder 
selv med i købet! Men det løser ikke vores fundamentale problemer.  
 Hvordan det? 
 Det er mennesket der forsvinder. Altså ikke nødvendigvis vores 
fysiske tilstedeværelse, men vores forståelse af hvad det vil sige at være 
menneske. Medmindre vi omdefinerer dét at være menneske. Eller vi rent 
faktisk bliver ved med at slås til der ikke er flere tilbage. Bum! Og sidste 
mand lukker og slukker! – Ikke nogen rar tanke, vel?  
 Tror du det sker? 
 Måske vi bare drukner i forurening! 
 Det lyder lissom ikke spor bedre... 
 Det ville være et kønt syn. At se os stå der med hatten i hånden og 
forsøge at forklare Vorherre at vi vitterligt bare ikke kunne finde ud af at 
enes. Eller passe bedre på omgivelserne. Det bliver yndigt! ”Øh, Gud, du 
skal nok ikke lige kigge derned, for det der skaberværk, du ved nok, som 
det tog dig fire milliarder år at bikse sammen, altså planterne og dyrene og 
luften og alt det dér, det kom vi til at ødelægge i løbet af et par generationer. 
– Men det gør ikke noget, vel?” 
 Der er et religiøst aspekt i dine forudsigelser? 

Falsk ungdommelighed er vel nær-
mest: iver efter at uddanne sig, skønt 
ungdomsalderen er passeret. 
     Og den ungdommelige gamling er 
sådan: som 60-årig giver han sig til at 
lære store partier af digterværkerne 
udenad, og når han så er i gang med at 
recitere dem ved drikkelaget, så går 
han i stå. (…) Når der er kvinder i 
nærheden, øver han sig i dansetrin, 
idet han selv fløjter takten. 

Teofrast (372-288 fvt.) - Karaktéres 
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 Nej, det er der godt nok ikke! Jeg er éthundrede procent pragmatiker! 
Men vi kommer til at omdefinere det at være menneske! Bum! Nye boller 
på suppen! – Og hvad dét så er for nogle boller og hvilken suppe, det er dét, 
frøken Tenna gerne vil høre om? Hm? Har jeg ret? Eller sidder hun stadig 
og pønser på sin egen dagsorden? 
 Hvad skulle det være? 
 Du bliver altså siddende? Affinder dig med ham den gamle idiot fra 
fjernsynet, og accepterer at historien om fremtiden er længere og mere om-
fattende, end du lige havde gået og forestillet dig? 
 Hvis du har læst alle de bøger du har, og det har taget fire år, så er det vel 
mere end vi kan nå på et par timer. Så ja, jeg skal nok blive.  
 Grim tanke, egentlig, ikke? 
 Hvad? 
 At mennesket forsvinder. – Ikke rart, vel? 
 Men det var jo ikke med i tv-serien? Der levede vi jo i bedste velgående! 
 Hvis vi ikke havde været der, så var der jo ikke blevet meget tv-serie! 
Eller hvis de personer som var i tv-serien, var alt for forskellige fra os selv, 
så havde historierne jo ikke været til at forstå.   
 Se, takket være den historie vi har fra Biblen, så ser vi os selv som 
”kronen på værket”. Adam var skabt i Guds billede, og så kunne det umu-
ligt blive bedre! Sådan! Selv i kølvandet på Darwin har vi tænkt på os selv 
som det ultimative højdepunkt inden for biologisk produktudvikling. Men 
verden er slet ikke færdig! Den er en proces. En proces som vil fortsætte 
med eller uden os. Den er hamrende ligeglad med os. Vi er sådan set bare et 
led i processen. Hvis vi pludselig en dag forsvandt, så ville myrerne stadig 
være der, og så ville processen fortsætte med dem. Verden ville hele tiden 
være i bevægelse. I udvikling. I forandring. Og for vores eget vedkommen-
de, så er vi slet heller ikke ”færdige”. Vi kan sagtens udvikle os mere 
endnu. Good eller bad, who knows! Det aner naturen ikke en skid om! – Du 
ved godt, hvad homo sapiens betyder? 
 Det ”vidende” eller ”fornuftige” menneske?  
 Godt! – Sidder du godt? 
 Tak. 
 For nu begynder vi! Jeg vil nemlig indskrive 
mig i den glorværdige række af futurister som spår 
at der vil opstå en ny type menneske! Jeg tror faktisk 
slet ikke at man kan være futurist uden at komme 
med et eller andet fjollet navn til en ny slags menne-
ske. Homo liquens kalder jeg fremtidens menneske. 

Homo Liquens, 
Det dynamiske Jeg 

 

”Dear, dear! How very queer every-
thing is to-day! And yesterday things 
went on just as usual. I wonder if I’ve 
been changed in the night? Let me 
think: was I the same when I got up 
this morning? I almost think I can 
remember feeling a little different. But 
if I’m not the same, the next question 
is, Who in the world am I? Ah, that’s 
the great puzzle!” 

Lewis Carroll 
Alice’s Adventures in Wonderland, 1865 
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Det flydende menneske. Nå! Og hvad er det så for en sjover, hm? Hva’ frø-
ken Tenna? Hvem er homo liquens? I 
 Efterhånden som verden omkring os forandres, så forandrer vi os 
også. Bum! Vi er ikke længere bundet til vores lille landsby, vores job, vores 
uddannelse eller vores parforhold livet ud. Ikke engang vores psyke eller 
medfødte krop behøver vi at affinde os med. Det varer ikke længe før det er 
muligt at forandre det hele, selv på en indtægt som buschauffør. Eller 
skolelærer. Når verden ikke længere er stabil, når vi kan forandre os selv 
som det passer os, så vil der opstå et ”nyt” menneske. Homo liquens. Det 
flydende menneske, det dynamiske Jeg.  
 Var det med i serien? 
 Det var en af grundpræmisserne. Vi arbejdede 
med tanken, men bortset fra silikonepatter og lykke-
piller var det stort set umuligt at omsætte det til sammenhængende histo-
rier. Hvis publikum ikke skulle sidde tilbage som ét stort spørgsmålstegn 
og undre sig over, hvorfor helvede folk gjorde som de gjorde. Så det kom 
stort set ikke med. – Men for at du overhovedet kan forstå alt det her 
sludder, så er vi nødt til at lægge en plan for dit interview. Hvis vi både skal 
have styr på, hvorfor vi handler som vi gør, og hvor det fører os hen i frem-
tiden, så kan vi ikke bare sidde her og plapre ud i den blå luft! – Vel?  
 Du har forberedt dig, med andre ord? Du ved præ-
cis, hvad jeg skal have at vide, og hvad du ikke har tænkt 
dig at snakke om? Du er slet ikke så bims som de tror? 
 Du vil alligevel hellere tale om mig? 
 Hvad er det, du har forberedt? 
 Et kig ind i vores arbejdsproces bag tv-serien. 
Uddybet med det jeg læste mig frem til bagefter. Et 
struktureret besøg i min værktøjskasse. Se, tv-serier 
er ikke bare skrevet af én person, den verdensfjerne skønånd på sit ensom-
me studerekammer. Det er samlebåndsproduktion. Billedproducerende pøl-
sefabrik. Og hvis alle otte forfattere som arbejdede med serien skulle have 
det samme fremtidsunivers at arbejde ud fra, så vi ikke endte med femten 
episoder  som  foregik i  sytten forskellige  udgaver  af  fremtiden,  så var  vi  
____________________________ 
I Ok, der var flere muligheder. Homo liquens, homo fluens, homo vagans.  Vagans går mere i retning af det 
omflakkende. Deraf ordet vagabond. Slet ikke dårligt! Fluens minder rent morfologisk om fluer. Dårligt! Eller fluor. 
Endnu dårligere! Fluorskylning. Ikke nogen god association! Selvom betydningen nok egentlig var bedre. Derfor: 
Homo liquens vandt! 

                                                 
3 PS: Det ser ud som om Knallhatt har denne quote af Descartes fra serien De Store Tænkere, Rosinante 2000. 
Fra samme serie hans quotes fra Platon, Aristoteles, Kant, Hegel og Karl Marx synes og stamme.  

A gentleman is consistent, 
not changeless. 

K’ung Futze  
(551-479 fvt.) 

Værktøjskassen 
Derimod er der intet, der forekommer mig 
mere ufrugtbart end at diskutere løs om 
naturens hemmeligheder, om himmelens 
påvirkning af Jorden, om forudsigelser af 
fremtiden og lignende emner, hvad mange 
mennesker gør uden dog nogen sinde at 
have undersøgt, om menneskets fornuft er i 
stand til at opdage slige ting. 

Descartes 
Regler, 1620’erne (udgivet 1701) 3 
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nødt til at skabe et fiktivt univers som alle vidste, hvordan så ud. Derfor op-
stillede vi nogle konkrete scenarier for den teknologiske udvikling, derfor 
kiggede vi på de processer som styrer samfundet, derfor så vi på, hvad det 
er for nogle ting der har skabt det samfund vi allerede har. – Vidste du at vi 
var så grundige, da vi lavede serien? Hm? 
 Jeg har læst om noget af det. Men fortsæt... 
 Det første vi gjorde, var at stille os selv spørgsmålet ”Hvad har vi 
gang i?”. Og vi fandt ud af at vi har gang i bioteknologi, nanoteknologi og 
computerteknologi. ”Hvordan hænger det sammen” spurgte vi så os selv 
med hensyn til udviklingen generelt. Er der et mønster i den måde tingene 
udvikler sig på, eller er det hele bare totalt uforudsigeligt? Vi fandt faktisk 
et mønster. Og jeg har fundet endnu flere siden da! Det er faktisk muligt at 
sige noget om, på hvilke måder udviklingen finder sted, og dermed også at 
sige noget om, hvor det hele er på vej hen! ”Hvem er vi?” spurgte vi så, og 
dér kom vi ind på sammenhængen mellem de ting vi omgiver os med og de 
værdier, vi har. Blandt andet. Endelig spurgte vi os selv ”Hvor kommer vi 
fra?”, og først derefter gik vi i gang med dét som serien handlede om: ”Hvor 
er vi på vej hen?” 
 Det var altså virkelig vanvittigt gennemarbejdet? 
 Så meget som man nu har råd til på en tv-produktion. Substansen har 
jeg selv måttet tilføje. Det er alligevel mest paphjerner der laver fjernsyn. 
Derfor de mange bøger i min lejlighed. Som åbenbart bare har appelleret til 
visse kvinders oprydningsinstinkt. Men hvad forstår bønder sig på agurke-
salat? – Men det var de overskrifter vi gav os selv! Og det er så dem jeg har 
arbejdet videre ud fra. Blandt andet. Hvad mennesket egentlig er for en 
størrelse, evolutionens betydning for vores selverkendelse og vores kogni-
tive evner, de etiske konsekvenser af det hele, spørgsmålet om vi overhove-
det har en fri vilje til at ændre på udviklingen, når vi først har fået øje på 
problemerne, det er dét jeg selv har fået de sidste fire år til at gå med. 
 Og nu skal vi igennem det hele på en dag? 
 Hvis du hellere vil ud og have nye sko, så smut nu! Jeg gider ikke gå i 
gang, hvis du er ligesom alle de andre og begynder at sidde og kikke på 
klokken. 
 Jeg bliver. 
 De ser også nye ud dem du allerede har på. – Italienske? 
 Prada. 
 Italiensk for begyndere.  
 Nå! Vi begynder med dét vi har gang i. Så tager vi ”hvordan” og 
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”hvem”, så kigger vi på ”hvorfra”, og så til allersidst, så bliver det ”hvor er 
vi på vej hen”! 
 Det lyder som en ordentlig mundfuld! 
 Gu’ er det så! – Så hvad er det så vi har gang i? 
Hm? Computerteknologien, blandt andet. Selvom 
den i og for sig er den mindst interessante. 
 Mindst interessante? Hvad så med mit evige liv i 
cyberspace? 
 Præcis! Men som du selv kan se, så er det ikke, 
fordi du bekymrer dig om teknologiens velbefind-
ende du spørger, men fordi du som menneske pludselig begynder at få ét 
eller andet i klemme. Nemlig dit lille selvfede ego og den idé som selv sam-
me ego har om sin egen ukrænkelighed. Det er den menneskelige vinkel på 
teknologien som er interessant. Nå! Det samme gælder bioteknologien og 
nanoteknologien. Og det vi fandt ud af da vi arbejdede med CPH, det var at 
hver af de tre teknologier medfører forandringer som kommer til at ændre 
radikalt på vores samfund, vores måde at forstå verden på, og ved det vi i 
dag forstår ved at være menneske. – Er de ægte? 
 Hvad? 
 Brysterne! Er de ægte? Det ku' godt ligne silikone.  – Ikke fordi de ser 
kunstige ud, de er tværtimod meget liv... 
 Skal vi vende tilbage til emnet? 
 Det er det som er emnet! Dét teknologien handler om, er muligheder-
ne for at ændre på sig selv efter forgodtbefindende. Homo liquens. – Du er 
sikker på at de er ægte? 
 Det må jeg vel nok bedst selv vide! 
 Jeg spurgte jo bare.  
 Det må vist være svar nok!  
 Fremtiden kommer til at handle om valg. Og fravalg. Og det er slet 
ikke alle disse valg hr. og fru Homo Sapiens bryder sig om at træffe. Det er 
dét jeg vil frem til. Men for at du kan forstå omfanget af det, er jeg nødt til at 
forklare dig, hvad det er de nye teknologier helt konkret går ud på. – For 
det ved du ikke tilfældigvis i forvejen? 
 Bioteknologien og nanoteknologien? Nej. – Og det har du tænkt dig at vi 
også lige skal klare på en formiddag? 
 Vi begynder med bioteknologien! 
 Det bliver jo vildt omfattende! 
 Ja! Men sådan er fremtiden: omfattende! – Hør her, hvis du skal forstå 
sammenhængene, hvis du skal kunne se mønstrene, hvis vi skal nå bare et 

Hvad har vi gang i? 
Det betyder ikke, at der i morgen 
vil ske mirakler. Det viser, at der selv 
i de herskende klasser dæmrer en 
anelse om, at det nuværende 
samfund ikke er en fast krystal, men 
en organisme, som er i stand til at 
forandre sig, og som bestandig er i 
færd med at forandre sig. 

Karl Marx 
 Kapitalen, 1867 
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lille spadestik dybere end tv-serien som vi allerede er blevet enige om, var 
en tynd kop te, så gør vi det grundigt fra starten! 
 Bioteknologien handler om genmodificerede afgrø-
der, kloning og den slags? 
 Genmodificerede organismer. Gmo’er. For selv-
om det lyder som fremtidsmusik eller vanvittigt 
abstrakt, så er det her lige her og lige nu, og det får af-
gørende indflydelse på hele vores kultur, og det er 
helt og aldeles konkret! Indtil nu har det mest drejet 
sig om nye afgrøder og ”forbedring” af de gamle. 
Der er også blevet klonet et får indimellem og gensplejset et par selvlysende 
akvariefisk, men i det store hele har det handlet om planter indtil nu. 
Gensplejsede fødevarer. Eller frugt og grønt som udvikles, så de producerer 
bestemte former for medicin. Et æble om dagen holder lægen væk, som 
man siger! Nå! Men det mest typiske i øjeblikket er fødevarer der gen-
splejses, så de bliver resistente over for sprøjtegifte. Eller også at afgrøderne 
modificeres, så de selv kommer til at indeholde stoffer som skadedyrene 
ikke kan lide. Formålet skulle i så fald være at der skal bruges færre sprøjte-
midler, og dermed bliver resten af miljøet skånet. Slagsmålet har så handlet 
om, i hvor høj grad de modificerede afgrøder vil påvirke de ikke-modifice-
rede afgrøder og sprede deres nye arveanlæg ud i naturen.  
 Det som det sjovt nok ikke har handlet særligt meget om, men som i 
virkeligheden er mindst lige så interessant, det er i hvor høj grad nye og 
stærkere afgrøder på længere sigt fører til at ukrudtet og skadedyrene også 
bare bliver endnu mere hårdføre, så de med endnu større lethed kan gøre 
det af med de ikke-modificerede afgrøder.  
 Risikoen er at vi ved at ændre på afgrøderne også 
kommer til at ændre på skadedyrene? 
 Liv muterer og indretter sig, og det gør det u-
anset om det er græshopper, malariamyg, flyvehavre 
eller elefanter. Den eneste forskel er at det tager læn-
gere tid med elefanter. Men uanset hvad, så er der 
ingen der aner, hvad konsekvenserne af at lukke gen-
modificerede organismer ud i naturen bliver. Det er 
gambling!  
 Økonomisk set har det allerede betydet at nogle af dem som frem-
stiller og sælger de her afgrøder, ikke alene har monopoliseret deres nye og 
”forbedrede” produkt. Men netop for at de genmodificerede egenskaber 
ikke skal sprede sig, gør man afgrøderne sterile, så deres frø eller korn ikke 

Bioteknologien, 
medicinen og  

det gode humør 
 

”Ah,” said Arthur, ”this is obviously 
some strange usage of the word  
“safe” that I wasn’t previously 
aware of.” 

Douglas Adams 
Hitchhikers Guide to the Galaxy 

 

“Corn and soybean seeds are less 
likely to disperse than rapeseed, so it’s 
amazing that these genetically 
modified varieties are growing wild.” 
Biochemist Masaharu Kawata of 
Yokkaichi University is surprised at the 
hardines of the moth-killing GM corn 
and weedkiller-resistant soybean 
found growing wild at the Japanese 
port of Shimizu, where GM seed was 
spilled in transit 

Soundbites 
New Scientist, 18. December 2004 
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kan anvendes til såning næste år. Isoleret set er det korrekt at gøre. Gu’ er 
det så! Bum! Men det har den konsekvens at bønder i ulande, hvor man 
plejer selv at lægge sædekorn til side, bliver afhængige af et monopoliseret 
produkt. Hvis man først begynder at dyrke den slags korn, så er man nødt 
til at købe nyt sædekorn hvert år. Desuden har visse af firmaerne gud-
hjælpemig haft den frækhed at sagsøge de bønder for tyveri som ikke har 
købt deres modificerede korn, simpelthen fordi kornet selv har spredt sig til 
deres marker!4 
 Som var dét, det ikke skulle kunne? 
 Så har det formentlig ikke været dét som var 
sterilt. Men forestil dig at det rent faktisk er sterile 
afgrøder som har held med at sprede sig. Det kan 
naturligvis kun lade sig gøre én gang, men så bliver også naboen ude af 
stand til selv at lægge sædekorn til side. Eller man kommer til at videre-
sælge sædekorn som er sterilt uden at vide det. Det bliver morsomme rets-
sager, når jurister skal til at redegøre for i præcis hvilken grad de har for-
stået princippet med bierne og blomsterne! 
 Men det er kun ét aspekt af bioteknologien. Det 
vi brugte vores krudt på i tv-serien, var selvfølgelig 
de muligheder vi får som individer for at ændre på 
os selv, på vores børn og vores nærmeste omgivelser. 
”Her er et glas vand, en pille og tre timers stådreng!” 
Den biologiske og kemiske teknologi som var egnet 
til tv-historier om kriminalitet i det indre København, 
var plastikkirurgien, psykofarmaka, genterapi og klo-
ning. Resten var for teknisk. – Du vil stadig ikke for-
tælle, om de er ægte? 
 Nej. 
 ”Nej, jeg vil ikke svare” eller ”Nej, de er ikke 
ægte”? 
 Videre! 
 Bevares! Nydelsen er den samme. Selvom au-
tenticitet selvfølgelig er et plus. I hvert fald i min 
alder. Men det er måske bare mig der er gammel-
dags? – Dér, hvor den rigtigt store forandring kommer det er, når man en 
dag kan designe sine børn som man gerne vil have dem! ”Er vi ikke i gang 
med at forbyde kloning?” spørger du så? Jo, og det skal nok blive over-

                                                 
4 PS: En del a de websites, Knallhatt har brugt, er still up and running. Links er available paa baade-og.dk 

Changing just a single “letter” in one 
human gene makes cells resistant to 
HIV. The discovery might just lead to 
new ways to treat AIDS. 

Monkey gene offers hope for HIV treatment 
New Scientist, 15 January 2005 

Eighteen months ago, the UK’s 
Medicines and Healthcare Products 
Regulatory agency (MHRA) set up an 
expert working group to look into the 
safety of selective serotonin reuptake 
inhibitors (SSRIs), the class of anti-
depressants that includes Prozac and 
Seroxat. This week the group con-
cluded that they cause no more 
suicide in adults than other antidepres-
sants. 
Bizarrely, the experts reached this 
conclusion without reviewing all the 
research: they relied on summaries 
supplied by the drug companies, not 
the raw data from clinical trials. The 
MHRA argued that reviewing all the 
data would have taken years – a view 
vigorously disputed by some scien-
tists. This seems especially strange 
given that a year ago the same 
working group decided that in under-
18s, SSRIs (with exception of Prozac) 
did lead to increased suicidal 
tendencies. 

Out in the open 
New Scientist, 11 December 2004 
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holdt! Op mod ti procent af alle amerikanske børn er allerede på Ritalin. 
Methylphenidat hedder selve stoffet. ”Mph” blandt venner. Det har ikke en 
skid med kloning eller genteknologi at gøre, og det er lovligt, men det 
handler om at medicinere børnene til en bestemt opførsel. Beroligende, 
personlighedsforandrende medicin, så børnene kan koncentrere sig i skolen 
og ikke flipper ud eller sidder uroligt på stolen. Midlertidigt, selvfølgelig. 
Når man tager ungerne af medicinen, bliver de jo umulige igen. Bum! Bar-
nehjerne under opvækst! ”Her er et glas vand, en pille og tre timers intens 
interesse i at bygge korthuse!”  
 Men det er jo i USA? 
 Og så er det ikke synd for børnene eller hvad? – Det er så sjovt nok 
ikke helt de samme børn som vi kalder DAMP-børn, for amerikanerne har 
fire grader af det de kalder ADHD, attention deficit / hyper-activity disorder. 
Dem vi kalder DAMP, har kun den alvorligste af de fire grader. Og hvorfor 
er det så interessant? Det er det, for i USA er det børn med en hvilken som 
helst af de fire grader som kan få medicinen. Men ti procent! Er du klar 
over, hvor mange børn det er? Det er over fire millioner! Fire millioner 
amerikanske børn er så ulidelige at omgivelserne er nødt til at modificere 
deres hjerner med kemi! 
 Det er mange! 
 Det er tragisk, det er hvad det er! Forældrene er bange for at ungerne 
ikke lærer nok i skolen, bange for at de spilder deres tid, deres fremtid, og 
bange for at de banker deres søskende. Bum! Deres energi og vildskab pas-
ser ikke ind i skolesystemet, ikke ind i søskendeflokken, og ikke ind i den 
amerikanske drøm om det perfekte liv. Bum! Så i stedet for at bygge husene 
om, ændre skolerne eller bare i det hele taget finde ud af hvorfor landets 
unger pludselig er blevet komplet stik hamrende umulige og "utilpassede" 
og ændre omstændighederne, så ændrer man kemien i deres hjerner. – Fedt, 
ikke? 
 Lyder ikke særligt fedt. Ufedt på den ufede måde, faktisk! – Men har det ikke 
altid været sådan? – Umulige børn, mener jeg, det er vel ikke bare, fordi husene er 
bygget forkert? 
 Der har altid været umulige unger! Jeg var heller ikke selv for god. 
Ha! Og øretæver bliver man jo også træt af! Men så umulige at man er nødt 
til at dope ti procent af dem for at kunne holde dem ud? For at de ikke for-
styrrer undervisningen? For at de kan koncentrere sig i skolen? Hallo? Er 
der nogen hjemme? Eller er forældrenes hjerner også dopet bort? – Børn 
med et reelt problem skal selvfølgelig have behandling! Fantastisk at be-
handlingen overhovedet findes! Det er pisse imponerende at vi har medicin 
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der kan hjælpe folk med et reelt problem! Men ti procent? ADHD rammer 
kun mellem tre og fem procent af alle børn! 
 Hvorfor er det så ti procent der får medicin? 
 Bravo! Det er dét der hedder et rigtigt godt spørgsmål! Men du er 
selvfølgelig også uddannet til at stille den slags! Det er dobbelt så mange 
som har problemet!5 Og i Europa doper vi jo ikke ti procent af vores børn 
for at kunne have dem inden døre!  
 Men den udvikling som sker i USA sker også tit i 
Europa? 
 Og resten af verden. Og vi er på vej mod de 
amerikanske tilstande. Også på dét her område. For-
bruget af stofferne stiger også i Europa.  Og det virke-
ligt interessante er, hvordan fanden det må være at 
vokse op med bevidstheden om at man kun er værd 
at være sammen med, når man er medicineret til at være en anden? Hvis 
man i øvrigt er relativt normal oven i hovedet. – For slet ikke at tale om, 
hvordan den amerikanske nation vil se ud om 30 år, når ti procent af den 
voksne befolkning er vokset op på personlighedsforandrende medicin! 
 Det er lige på grænsen til at være et socialt eksperiment? 
 300 millioner mere eller mindre dopede ame-
rikanere med atomvåben, det bliver skide skægt! Et 
andet fremragende eksempel er det der hedder 
”social anxiety disorder”. Forlegenhed, social fobi. Hvis 
du er genert, så kan du også få en pille mod det. For 
nogen er det en reel psykisk lidelse, og de lever deres 
liv ad helvede til! Simpelthen fordi de ikke tør gå 
uden for en dør. Men der er ikke noget der er så skidt 
at der ikke er en pille der kan få det til at gå væk!  Og 
så kommer alle lykkepillerne. Og igen; selvfølgelig er 
det fantastisk at de som har et reelt problem kan få 
behandling – der er sket et fald i selvmordstallet 
siden lykkepillerne kom. Men vi er helt der oppe, 
hvor 30 personer ud af 1000 tager lykkepiller, og hvis 
3 % af os virkelig skulle være dybt ulykkelige eller ligefrem selvmords-
truede, så er der da noget andet galt!6 
 Der er fare for at det udvikler sig til livsstilspiller? 

                                                 
5 PS: For og se den documentation vi fandt i Knallhatt’s computer, gaa til baade-og.dk 
6 PS: Det er faktisk heller ikk det, Knallhatt’s data sier. Lägemiddelstyrelsens tal fra 2004 ka ses paa  
baade-og.dk 

The drug commonly prescribed for 
ADHD is methylphenidate (Ritalin), an 
amphetamine like substance that 
mimics the biochemical properties of 
cocaine. Department of Health figures 
showed 600 prescriptions for children 
and teenagers in Britain in 1994. (…) 
there were 140,000 in the first nine 
months of 1999—not counting pre-
scriptions in young offenders’ centres 
in the private sector. 

New Scientist 23 March 2002 

 
Firma har skabt folkesygdom. 
Amerikanske eksperter i psykiske 
sygdomme kritiserer et medicinal-
firma for at skabe en ny folkesyg-
dom via aggressiv markedsføring. 
Det er producenten (…) der (…) har 
skabt fokus på ”social anxiety 
disorder” (…) Denne forholdsvis 
ukendte sygdom, skal firmaet have 
forledt de amerikanske medier til 
at tro, er et stort problem for 
mange mennesker, men ifølge Det 
Nationale Institut for Mental 
Sundhed, der er en patientorgani-
sation, har kun 3,7 procent af 
amerikanerne sygdommen. Ifølge 
Washington Post blev sygdommen 
nævnt i de amerikanske medier 50 
gange tilsammen i 1997 og 1998, 
mod over en million gange i 1999.  

www.netdoktor.dk 18. juli 2001 
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 Det kan godt være at det ikke er det som sker nu, det er det næppe, 
men det er det som er på vej! Du kan simpelthen medicinere dig selv, dine 
børn og din puddelhund fra at have en personlighed, hvis den er i vejen.  
 Eller til at have én, hvis man er født lidt kedelig? Det var derfor folk hele 
tiden gik og tog piller i tv-serien? 
 Kan du huske episoden med storkøkkenet i Slagelse? 
 Den med de 20 thailandske sandwichdamer som døde, fordi firmaet havde 
puttet de forkerte piller i deres drikkevandsbeholdere? 
 Det var 17, men op i røven med det! For at få sandwichdamerne til at 
arbejde hurtigere, og fordi driftslederen var træt af at gå rundt og høre dem 
brokke sig, så havde han puttet speed og lykkepiller i drikkevandet. Gen-
nem et halvt år. Sådan! Men kan frøken Tenna så huske, hvad der skete i 
retssagen bagefter? Dommeren havde en dårlig dag! Han havde et bad trip, 
havde han! Pointen med episoden var at alle var på piller. Lykken bliver et 
valg! Niveauet og prisen er kun afhængige af, om du handler på apoteket 
eller hos den lokale rockerklub! Men hvorfor standse dér? Hvorfor ikke gå 
til ondets rod og designe nogle børn der passer til møblerne fra starten? 
Vælge om man vil have et IKEA-barn eller ét fra Illums Bolighus. ”Ivar” 
behøver ikke kun være navnet på en stigereol! Du kan selv bestemme, om 
junior skal være superintelligent eller superkreativ! Spille fodbold eller 
spille Chopin! 
 Er det realistisk? 
 Ha! ”Realistisk”! Ja, gu’ fa’en er det realistisk! 
Man kan allerede manipulere intelligensen hos rotter. 
– Visse ting over sygesikringen naturligvis; de helt 
store forbedringer koster ekstra. Finansieringen bli-
ver et kapitel for sig selv. Forskellen mellem rig og 
fattig – mellem de riges børn og de fattiges børn – bli-
ver forøget til det ufattelige. Det er en helt anden historie. For slet ikke at 
tale om forskellen på indbyggermassen i de rige og de fattige lande. En helt 
helt anden historie.7 
 Det er kun i den rige del af verden vi udvikler os til homo liquens? 
 Det er kun i den rige verden vi får alle fordelene ved homo liquens! 
Her kan vi kontrollere, hvad det vil sige at være homo liquens. For alle 
fattigrøvene betyder homo liquens bare at de ikke har kontrol over en skid! 
                                                 
7 PS: Presset paa Undervisningsministeriet de senest aar for og tillad de saakaldt smart-pills til eksamen klart 
illustrer, hvor vi efterhaanden er havnet. I praksis det var ikk umulit og ta blodpröver a all skole elever för de 
fik lov og gaa ind i eksamenslokalet, men det vakt som bekendt stor vred a börn og ung udn de bedste gener 
ku ikk gaa til eksamen paa de samme prämisser som de normalt leved ders liv, nemli medicinert. Paa den 
anden haand man maa spör sig self, om det spiller den store rolle, all virksomheder ansätter efterhaand kun 
ud fra gen-profiler anyway. 

The war against gene-doping athletes 
has begun. A lab renowned for testing 
human athletes, racehorses and 
greyhounds for illicit drug use has 
been asked to research ways to catch 
athletes who use gene therapy to 
enhance their performance. 
Mice have already been genetically 
modified to become stronger and run 
for longer. 

Tests to find gene cheats 
New Scientist 11 December 2004 
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Bum! Det samme gælder fattigrøvene i vores eget samfund. Forestil dig at 
dit forsikringsselskab forhøjer præmien på dine forsikringer, hvis du ikke får 
dine børn genetisk manipuleret for at beskytte dem mod arvelige syg-
domme. 
 Kan de gøre det? 
 Hvad skulle kunne stoppe dem? Tror du, at vores politikere bliver 
modigere i fremtiden? 
 Men… 
 Mulighederne inden for biologien forandres totalt! Genetisk manipu-
lation, livsstilspiller, plastisk kirurgi, mulighederne for at bestemme hvilken 
slags barn man vil have. Bum! Hele vores selvforståelse vendt på hovedet! 
Det kan ikke lade sig gøre endnu. Men udvikler vi teknologien for kloning 
og gensplejsning og finder de rette gener i mennesket, så er man da naiv, 
hvis man tror at forsøgene ikke vil blive gjort! Det perfekte menneske! 
Hvem vil ikke gerne være det? – Frøken Pradastøvle? 
 Der er vel forskel på at sætte gensplejsede børn – 
eller for den sags skyld majsplanter – i verden, og så at 
kunne lide lækre sko? 
 Vil du bilde mig ind at brysterne er ægte? Hm? 
– Design af det perfekte menneske er en gammel 
drøm! Myten ligger dybt i vores kultur! Tro ikke at 
drømmen ikke er der, for det er den! Om det så 
lykkes er et andet spørgsmål. Der skal nok blive lige 
så mange problemer med at få dét til at virke som der 
har været med alt muligt andet. Også inden for biologien. Der vil også duk-
ke bivirkninger og uforudsete fejlresultater op. Landbohøjskolen fandt jo for 
eksempel ud af at deres klonede kalve slet ikke var ens. Og var det 300 
befrugtede æg der skulle til for at skabe det klonede får Dolly? Inden de 
blev nødt til at aflive hende, fordi hun var gammel og syg! Bum, Fætter 
Vims! Længe før nogen af de andre ”normale” får som blev født samtidig, 
blev gamle og syge. Bum! Der er nogle svipsere under vejs! Det vil der også 
være, hvis vi begynder at bygge mennesker som vi gerne vil have dem. Er 
det urealistisk at man befrugter 300 menneskeæg for at lave ét individ? Hvis 
det virkelig er dét ene individ man gerne vil skabe? – Og hvad hvis man 
bestiller et barn med bestemte egenskaber og et eller andet går galt, så 
barnet ikke bliver som man havde skrevet kontrakt på? Hvis ungen 
kommer ud og er blevet rødhåret ved en fejltagelse. Vil moderen så have 
barnet? Eller vil hun hellere sagsøge lægen? Hm? 
 For hvad? Kontraktbrud? 

A study has found that clones are not 
genetically identical to the donor 
animals; in fact, the clones sometimes 
exhibit dangerously different patterns 
of gene expression.  

Scientific American 
September 2001 

Many cloned animals may be born 
with crippled immune systems, a study 
of pigs suggests. The finding would 
explain why clones often die from 
infections soon after birth.  

The problem with clones 
New Scientist, 1 January 2005 
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 Hvorfor ikke? Hun fik jo ikke det lille lyshåre-
de pus hun bestilte! Det barn hun fik, stod ikke til de 
lyserøde møbler og læderindtrækket i bilen! Rødt hår 
og lyserødt sammen ser ud ad helvede til! I dag er 
der folk som vælger abort, hvis de kan se på ultra-
lydsscanningen at barnet har hareskår. Så kan du 
selv lægge to og to sammen og lege fremtid! Uanset 
om det er en ny næse, silikonepatter eller decideret genetisk manipulation, 
så er vi på vej! Og det vil føre til gennemgribende ændringer af, hvad vi 
forbinder med det at være menneske! I og med at vi får valgmuligheder 
som vi aldrig har haft før, bliver vi tvunget ud i valg vi aldrig har haft før. 
Med muligheden for at vælge handicappede børn fra og spare samfundet 
for millioner af kroner, hvor længe overlever så retten til at være handi-
cappet? Med muligheden for at vælge børn med hareskår fra og spare sam-
fundet eller forsikringsselskabet for titusinder af kroner, hvor længe 
overlever så retten til at have hareskår? Med muligheden for at vælge børn 
fra der er ordblinde og spare skolerne for specialundervisning, hvor længe 
overlever så retten til at være ordblind? Til at være umusikalsk? Til at være 
tudegrim og læspe? Teknologien kommer til at betyde en fundamental æn-
dring i mentaliteten hos de mennesker som står ansigt til ansigt med de fak-
tiske muligheder for at træffe beslutninger om, hvilken slags barn de vil have. 
– Kom så og fortæl mig at folk ikke vil vælge de mest tjekkede børn, den 
dag de får muligheden! 
 Og mentalitetsændringen er interessant i sig selv? 
 Det er den der er interessant. Resten er bare et 
spørgsmål om kemi og teknik.  
 Hvad med etik? 
 Har du nogen sinde købt computer? 
 Hvad har det med sagen at gøre? 
 Meget enkelt spørgsmål: har du købt en com-
puter – ja eller nej? 
 Det var Thomas der købte. Min kæreste. Han vidste, 
hvad vi havde behov for. 
 Du har en kæreste? – I er ikke gift? Singler til 35, alt for travlt til at få 
familie og samtidigt frustrerede over at livet ikke blev som i reklamerne? 
 Fast forhold i 11 år. Ingen konkrete bryllupsplaner. – Mand med meget dår-
lige knæ! 
 Tenna er frustreret?   
 Hvis vi holder mit privatliv ude, så slipper vi også for at skulle kigge på dit! 

In Bombay, of 8,000 abortions after 
the introduction of ultrasound testing 
for sex, 7,999 were of girls.  
This is generally known; it is not so 
widely known that the parents of the 
boy fetus sued the tester for misinfor-
mation. 

Alison Jolly 
Lucy’s Legacy, 1999 

Nej Gud! Som avling førhen mode var, 
den fremgangsmåde bør nu rent forsvinde. 
Det spæde punkt, hvorfra der udsprang liv, 
den indre kraft, som vakte det til bliv, 
og tog og gav og først sig eget tegned’, 
lidt efter lidt sig fremmed form tilegned, 
for længst er nedsat i en simpel klasse. 
Om muligvis for dyret den kan passe, 
bør mennesket med åndens store gave 
herefter mere ædelt udspring have. 
 

Faust 
Goethe, udgivet efter hans død 1832 
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 Og her sidder man og bekymrer sig om hendes velbefindende! – 
Børn? 
 Nej. Lad os nu bare gå videre!  
 Bevares! Intet dyneløfteri her! – Men computer, det fik han lov til at 
købe? Gik han så bare ned i computerbutikken og købte den I skulle bruge? 
 Nej, for han ville have at den kunne ét eller andet med nogen spil og noget 
grafik.  
 Og hvad skete der så? Hm? 
 Vi blev nødt til at vente på at den næste generation af processor kom på 
markedet, så computeren kunne det dér med grafikken. 
 Og? 
 I mellemtiden havde han fundet ud af at han kunne tjene nogen ekstra penge 
på at designe websites for folk, så vi udskød købet to måneder mere, så han kunne 
køre ét eller andet program som skulle være helt fantastisk. Men så brød den gamle 
computer sammen, og så blev vi alligevel bare nødt til at gå ud og købe den de 
havde.  
 Sådan bliver det også at få børn. 
 Hvad?  
 Som når folk køber computer i dag. Alle vil altid have den seneste 
model med de fleste muligheder. Eller går og venter på at den de vil have, 
falder i pris. Sådan bliver det også at få børn. Alle vil helst give deres børn 
de bedste muligheder og de seneste tilføjelser og de nyeste forbedringer. 
Det rigtige tidspunkt kommer aldrig. 
 Men vi holder vel ikke op med at få børn? 
 Nej da! Men der kommer sikkert nogle helt nye diskussioner på 
banen rundt omkring i de små hjem; "Jamen, Manse, jeg vil så gerne have en 
baby..." "Jo, men hør nu her lille Nuser-pige, vi kan jo lige så godt vente 
med at få barnet, til vi kan få den seneste upgrade af anti-cancer-genet med 
for den samme pris." "Jo, men det sagde du jo også dengang anlægget for 
sukkersyge blev reduceret til type 1. Og nu har vi malet børneværelset tre 
gange." Og sådan kan det blive ved. Og hvis de endelig får barnet, så vil 
naboen der ventede et halvt år få en endnu bedre model der selv kan gå på 
potten allerede efter otte uger, og som i en alder af fjorten og en halv måned 
både kan tygge tyggegummi og bøje franske verber. På én gang. Det bliver 
sjovt! Forskellen på børn og computere er at man ikke kan skille sig af med 
ungerne, når de er blevet forældede! 
 Men det er der jo ikke nogen der gør! Folk elsker jo deres børn, uanset 
hvordan de er! 
 Præcis. Det er lige netop dét der er det menneskelige ved os. Men 
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hvorfor så drømmen om at lave det om? Hvorfor aborterer folk børn med 
hareskår? Børn med Down’s syndrom? Hvorfor sidder alverdens fædre på 
fodboldlægterne weekend efter weekend og drømmer om at se sønnen på 
landsholdet, selvom de udmærket godt ved at der ikke er én i familien der 
har et bare nogenlunde hæderligt boldøje? Hm? Og hvor langt er skridtet 
så, før fodboldfar insisterer på at næste barn i familien skal være en bedre 
centerforward fra fødslen af? Hm? 
 Hvad så med de børn der bliver til ved et uheld? Der må vel være nogen der 
bliver gravide uden at have planlagt det og som vælger at beholde barnet? 
 Hvem siger at de næste generationer overhovedet kan få børn? Uden 
teknisk eller medicinsk hjælp? Det kan være det kommer til at regulere sig 
helt af sig selv. Forringet sædkvalitet, infertilitet, piger som får bryster i 8-
årsalderen, antallet af drengebørn som er født med fejl på kønsorganerne, 
reproduktive sygdomme en masse, det er alt sammen i stigning. Der er med 
andre ord masser af gode grunde til at tro at vi slet ikke kan formere os 
uden professionel hjælp i løbet af en generation eller to. Og så er det jo 
meget heldigt at det netop falder sammen med vores muligheder for at 
kreere præcis de børn vi altid har ønsket os. – Ikke sandt? 
 Jeg ved ikke rigtigt... 
 Ellers er der abort. Fortrydelsespillen er i handelen, du behøver ikke 
en gang at gå til lægen for at få den. Du kan fuldstændigt selv bestemme 
om det uheld du havde lørdag aften på det forkerte tidspunkt og uden de 
rigtige egenskaber set i forhold til dit socioøkonomiske virkelighedsbillede, 
skal skylles ud i toilettet mandag morgen. Splask, kammerat! Væk er årevis 
af kærlighed og omsorg, væk er nogen der kan komme og besøge dig på 
plejehjemmet. Til gengæld er der så friheden til at have den fede karriere og 
de seje sko.  
 Når det bliver formuleret på den måde, så lyder det... 
 Bekvemt? 
 Jeg ville have sagt brutalt. 
 Sådan er verden. Hvis du havde fortalt folk om aids og udrikkeligt 
grundvand for tredive år siden, så havde de vel anset det for en katastrofe. 
Vi lever i og for sig udmærket med det. I vores del af verden. Med mindre 
man kender én der er hiv-smittet, så har det ikke den store indflydelse. Og 
gider vi ærligt talt bekymre os om at få løst problemet så længe det "bare" er 
i Afrika? Eller endnu længere væk: i Indien og Fjernøsten. Gider vi? Selv 
problemet med drikkevandet har vi udskudt og ignoreret. Selv om vi godt 
ved og også vidste bedre. Vi gider i virkeligheden kun hænge os i de pro-
blemer som er lige foran vores næsetip.  
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 Men det er vel meget menneskeligt? 
 Og sådan bliver det også, når du skal vælge, hvilke egenskaber dit 
barn skal have. Præcis samme ”menneskelighed”. 
 Hm. 
 Men med den ene mærkværdige konsekvens at 
det bliver netop dét der i det lange løb omformer selv 
samme menneskelighed. Skaber homo liquens. Og 
fratager dig friheden til at være skabt med fejl og 
personlige skavanker. Og som du selv kan mærke, så 
er det interessante slet ikke, hvordan det er teknisk 
muligt, for det bliver det, men hvad det er for en 
forandring der sker oppe i vores hoveder, når vi får den form for valg. 
Hvordan påvirker det vores kultur og vores forhold til hinanden? Hvordan 
påvirker det synet på vores medmennesker? I øjeblikket er det et hypotetisk 
valg, for der er ikke adgang til det, og det ligger ikke inden for hr. og fru 
Jensens rækkevidde rent økonomisk. Men det kommer! Og tør vi lade være 
med at vælge? For vores børns skyld. Ville du ikke gerne give dit barn de 
bedste muligheder? 
 Der var to andre teknologier også? Nanoteknologien og computerne? 
 Vi er slet ikke færdige her endnu! Ikke alene betyder det noget for os 
at vi kan vælge. Det vil sige at den som står med valget, beslutningstageren, 
lever i et andet virkelighedsbillede end vi gør i dag med de muligheder som 
findes lige nu. De børn som kommer ud af det, bliver også anderledes end 
dem vi har i dag. Anderledes end os. Ikke alene vil de leve uden frygten for 
en masse sygdomme, leve længere og muligvis nemmere. De vil også vide 
at deres forældre traf en række beslutninger om deres personlighed, intelli-
gens, temperament, sygdomsrisici og så videre. På deres vegne. Far og mor 
har simpelthen bestemt, hvordan du skal være uden at høre din mening! 
Bum! Tænk, hvis du hver dag hele livet vidste at du var blevet skabt som 
den person du er, udelukkende for at du skulle opføre dig på en bestemt 
måde. Hvis du vidste at du var en klon af din far, fordi lige netop din far 
havde visse egenskaber som dine forældre ville have at du skulle leve op 
til? Hm? Hvad nu hvis du ikke gad leve din fars liv én gang til? Hvad så? – 
Forudsat selvfølgelig, at gensplejsningen eller kloningen forløb uden fejl. 
Det kan også være at dine forældre ikke gad elske dig, fordi det viste sig at 
du trods alle deres forkromede planer ikke syntes det var himmelråbende 
morsomt at samle på frimærker, sådan som de havde gået og planlagt! 
 Det må vel så være det samme som med børnene på methyl...? 
 Methylphenidat. Bare sig ”m p h”. 

Det, som sætter en handling i gang, er 
et valg – valget er det, hvorfra bevæg-
elsen udspringer, men ikke dens hen-
sigt – men det, som sætter et valg i 
gang, er begær og hensigtsbestemt 
fornuft. Derfor er der intet valg uden 
fornuft og tænkning og moralsk 
sædvane, for rigtigt adfærd og det 
modsatte heraf eksisterer ikke uden 
tænkning og moralsk sædvane.  

Aristoteles (384-322 fvt.) 
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 Bekvemmelighedsbørn, dét vil vi ha’! Søde og 
nemme børn mellem klokken 18-nul-dut og sengetid. 
Op i røven med ansvar og pligter! Op i røven med 
overraskelser og mirakler! Kontrol, dét er godt! I 
virkeligheden ville det være meget mere bekvemt, 
hvis man kunne leje nogle børn på timebasis! Eller 
man kunne have dem liggende i computeren og så 
tænde for dem, når man fik tid. De børn der kommer 
ud af enhver form for kloning eller genetisk mani-
pulation, de vil rent faktisk kunne bebrejde deres forældre at de er blevet de 
mennesker som de er, og hvis de så alligevel ikke makker ret, så er det bare 
at sige ”Her er et glas vand og en pille, min søn, gak så hen og lign ham 
dengsen fra mælkesnittereklamen!” Ikke mere ”Kinder Überraschung Eier”! 
For det går virkelig ikke! – Det bliver selvfølgelig et spørgsmål om, hvor 
mange modifikationer det enkelte barn er udstyret med, men i bund og 
grund kan de føre alt tilbage til deres forældres valg. 
 Eller mangel på samme? Det må vel være lige så forfærdeligt at vide at ens 
forældre kunne have forhindret at man kom til at lide af et eller andet handicap? 
Eller en ubehagelig sygdom? 
 Ikke blot kan fremtidens børn være utilfredse i den gammeldags 
forstand, hvor de beklager sig over at de gamle ikke har sørget for en 
ordentlig børneopsparing eller de har købt de forkerte julegaver. Nej, helt 
grundlæggende kan fremtidens møgunger bebrejde deres forældre at de 
tænker, føler, handler og opfører sig som de gør! Uanset om eksperimentet 
er lykkedes eller ej. "Ørj, mor, hvorfor ku' jeg ikke have fået nogen større 
patter i stedet for det der åndssvage langdistanceløbs-gen som jeg alligevel 
aldrig bruger?" "Jo, men far og jeg troede jo kun at du ville blive så glad for 
at løbe hækkeløb uden at blive forpustet... Det gjorde vi jo selv." "Og hvor-
for er jeg ikke mulat? Hvad i helvede havde I forestillet jer at jeg skulle med 
et gen mod malaria og fregner? Ham Valdemar henne på gymnasiet, han er 
altså bare helt vild med én der har sådan en lækker lysebrun kulør og lange 
sorte krøller, og nu har jeg aldrig en chance!" "Men lille skat, vores familie 
stammer fra Irland som du ved. Vi har aldrig været negre." "Og hvad så? I 
er kraftedeme bare for åndssvage! Og så er jeg i øvrigt pisse træt af at være 
klon af en idiot!” ”Og det siger du til din egen stort set hundrede procent 
genetisk identiske mor?!” – Fantastisk ikke? Hvis folk tror de har problemer 
med deres umulige teenagere nu, så bare vent! I fremtiden bliver der virke-
lig noget at skændes om! 
 Medmindre man gensplejser dem til slet ikke at blive teenagere? 

Så hvem du end er 
så velkommen til verden 
jeg vil ta del i dit liv og din færden 
hvilken vej dit liv så end vil gå 
hvilke skuffelser du end vil få 
så sir jeg: hvem du end er 
så velkommen til livet 
hvad der end sker  
så vil ét være givet 
første side skrives i et eventyr 
når din første morgen gryr... 
 

Andersson/Ulvaeus 
/ Volmer Sørensen 
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 Slet ikke nogen dårlig idé! Så puberteten kun varer 14 dage. Og skulle 
alt andet slå fejl, så kan man bare medicinere dem og putte pillerne i deres 
morgenyoghurt uden at de opdager det. Det kan også være, hvis du ikke 
har råd til at give dine børn ekstra intelligens og beskyttelse mod alverdens 
sygdomme at du kan få genmanipulationen sponseret af diverse mærke-
varefirmaer og burgerkæder mod at barnet bliver udstyret med en pubertet 
der varer i 20 år! 
 Og så kan de gå rundt med et Ronald McDonald-logo i nakken? 
 Og være udstyret med et gen der gør dem allergiske over for Whop-
pere, men til gengæld gør deres appetit efter pomfritter umættelig! Det ville 
sikkert heller ikke være helt umuligt at skabe gode, artige pigebørn der 
automatisk gør som deres far tror at Koranen siger at de skal. – Eller forestil 
dig sådan en rigtigt nederdrægtig og langtrukken skilsmissesag, hvor søn-
nerne er klonet efter faderen og døtrene efter moderen, og ingen af foræl-
drene længere kan udstå synet af hinanden! Det bliver sjovt! – Bare vent til I 
skal ha' børn! 
 Måske vi bare skulle skynde os og få dem inden valgmulighederne opstår. 
 Og give dit barn ringere muligheder og egenskaber, end hvis I havde 
ventet de par år I alligevel har planlagt for at få det til at passe med din 
karriere? Hvis I venter tilstrækkeligt længe kan I jo holde barnedåb og bryl-
lup samtidigt! 
 – Den sad, hva'?  
 Vi kan ikke få børn. 
 Så det er dér skoen trykker! Jamen så er det jo strålende! 
I skal bare vente! 
 Skal vi ikke koncentrere os om interviewet? 
 Er det ikke det vi gør? Nu viser det sig jo bare at du forstår, hvad det 
er jeg siger! Og så kan du jo i øvrigt også spise fisk! 
 A-hvad? 
 Du kan spise fisk. Fiskene i vores farvande er så forgiftede med DDT 
og PCB og dioxin og hormonlignende stoffer og pis og lort som vi i frem-
skridtets hellige navn har hældt ud i naturen, at myndighederne er nødt til 
at skrive lange forskningsrapporter om, hvilken slags fisk, fertile, gravide 
og ammende kvinder må spise og i hvor store mængder. Jeg ved ikke, om 
de lyse hoveder som staten har ansat til at arbejde på den slags rapporter, 
regner med at folk i al almindelighed rent faktisk læser dem, men det er da 
interessant at vi er nødt til at advare hinanden mod helt almindelig mad, 
ikke sandt? Tror du at dine oldemødre risikerede at forgifte dine bedste-
forældre ved at amme dem? Næppe, vel? Og dét er bare fiskene. Formentlig 
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står det ikke et hak bedre til med en del af vores kød- og mælkeprodukter. I 
USA er der i hvert fald også problemer med dem. De fleste af de stoffer som 
vi bliver advaret imod nu, fandtes slet ikke for 100 år siden. Og når man 
først har indtaget forureningen gennem kosten, så gemmer det sig i fedt-
depoterne, og når du bliver gravid så går det lige over i fosteret og ud i 
brystmælken. Så hvis du alligevel ikke kan få børn, så kan du godt spise 
fisk.  
 Jeg synes ikke rigtigt det står mål med at blive mor. 
 Fisk er ellers dejligt! Og bortset fra giften er det 
jo sundt! Man lever længere, hvis man spiser fisk. 
Sådan en friskfanget rødspætte med nye kartofler og 
persillesovs! Eller smørsovs og hjemmelavet remou-
lade! Det smager da dejligt! – Eller kogt torsk! Jeg sid-
der simpelthen og får lyst til kogt torsk! Kogt torsk 
med en god sovs og en kold, tør hvidvin! 
 Ja, det er dejligt… 
 Der kan du selv se! Spis du bare noget af det! – Hvor kom vi fra? 
 Mulighederne for at forandre vores børn. 
 Og at Tenna ikke kan få nogen. – Er det derfor han ikke vil giftes? 
 Så enkelt er det vist ikke. Skal vi ikke bare holde os til emnet? 
 Som er? 
 ”Hvad har vi gang i?” og ”hvad gør det ved os?” virker det som om... 
 Det er vores syn på os selv, forandringen i vores verdensopfattelse, i 
vores menneskeopfattelse der er det væsentlige. Det er dér forandringen 
kommer til at ligge! Springet fra nutidens idé om hvad liv er og til frem-
tidens idé om hvad der er liv, forandringen i vores idé om hvad mennesket 
er, ligger i muligheden for at gribe ind allerede i designprocessen. At man 
kan træffe et valg, helt enkelt! Det er dét der er det springende punkt! Dét 
springende punkt! For det medfører også muligheden for at vælge forkert! 
Av, Fætter Vims, det var ikke rart! Det er dér vores selvopfattelse forandres! 
Og livet som mirakel forandres! Bum! Vi påfører os selv et ansvar vi aldrig 
har haft før! Og som vi i virkeligheden slet ikke ønsker at have! Vores opfat-
telse af dét at sætte børn i verden forandres. Fundamentalt. – At implemen-
teringen af teknologien så kan gå lige så galt som al mulig anden teknologi 
der heller ikke virker efter hensigten, det er i og for sig sagen uvedkom-
mende. Det er kun med til at forstærke forandringerne i vores forhold til os 
selv og til det at være menneske! 
 Når vi taler om homo liquens, så ligger det flydende i at det enkelte menneske 
kan forandres, at det enkelte individ ikke er en absolut størrelse mere? 

Børn, der bliver ammet længe, 
vokser måske langsommere, fordi 
brystmælken indeholder farlige 
stoffer som PCB og kviksølv, siger 
miljømedicineren Philippe Grand-
jean til Politiken.  (...) De forure-
nende stoffer kommer fra fisk (...). 
Via moderens mælk føres stofferne 
over i barnet. 

DR-text tv 6/2-2003 
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 Bingo! Silikonepatter eller ikke-silikonepatter, liquens – det flydende 
– ligger blandt andet i at mennesket kan modelleres. Fysisk, intellektuelt, 
følelsesmæssigt. Enten fordi man selv beslutter det, eller fordi andre gør det 
for én. Hele idéen om, hvornår man er et menneske, bliver flydende. Vi tog 
allerede hul på problematikken med adgangen til abort, da vi udviklede 
kuvøsen, og da vi opfandt kunstig befrugtning, IVF. Og hvis det lykkes os – 
når det lykkes os – at sætte alle disse her perfekte unger i verden, så har det 
også forandret os rent fysisk.  
 Den kollektive arvemasse? De ændrede gener vil blive ført videre? 
 Det kommer an på, hvilken teknologi det er vi taler om, men ja. 8 I lille 
målestok først, men så snart den kollektive arvemasse bliver berørt, så er 
der alt andet lige tale om en evolutionsmæssig udvikling på linie med den 
gang det moderne menneske, homo sapiens sapiens opstod. Det ændrer den 
kollektive arvemasse på sigt. Ikke nødvendigvis til et mere overlevelses-
egnet menneske, men til noget nyt. Denne her gang er evolutionen bare 
betinget af, hvem der har råd til at købe den nye type menneskebørn, ikke 
af naturgivne omstændigheder. Det rigtigt interessante spørgsmål er selv-
følgelig, hvis vi sætter alle disse her perfekte unger i verden og opdrager 
dem til at mennesker kun er interessante, hvis de er perfekte, hvad fanden 
vil de så stille op med alle os vanskabte gamle røvhuller der satte dem i 
verden og opdragede dem, når vi selv en gang bliver gamle og syge?  
 Det kommer vel så an på, hvor aktivt vi indfører aktiv dødshjælp? 
 Det sku’ lige passe! – Se, den medicin vi har i 
dag er ikke stort anderledes end den medicin vi 
havde for 50 eller 100 år siden. Eller for 500 år siden. 
Den er mere effektiv og mere præcis, men det er 
stadig vores genetik, vores omgang med verden og 
miljøet omkring os der giver os sygdomme og død. 
Bum! Og så halser vi bagefter for at lappe på skader-
ne og rette op på skavankerne! Og det er vi slet ikke 
dårlige til! Det er ikke dét jeg siger, absolut ikke! Vi 
er klart blevet bedre! Men i takt med at vi er blevet 
bedre til at "kurere" sygdomme, er der også kommet 

                                                 
8 PS: Her Knallhatt undlader og skelne mellem  

1. Genetic screening a embryos som udvälgelseskriterium for abort (som i dag er standard paa alle 
hospitaler). 

2. Manipulation a arvemasse (som efter signe sku vär lykkedes). 
3. Genterapi (som paa Knallhatts tid märklit nok saa ud til og vär den mest lovne a de tre techno-

logies, men i dag har vist sig og vär russisk roulette mht. hvilken effect de anvendte gener har paa 
sädproductionen – bamsebørn, som fänomenet blev kaldt, da de först stärkt behaarede babyer 
blev sat i verden a fädre som var tidliger blevet behandlet mod skaldethed). 

Det antidepressive middel Prozac 
er nu dukket op i det britiske 
drikkevand, skriver avisen The 
Observer. 
”Regeringens miljøorgan har for 
nylig afholdt møder med den 
farmaceutiske industri for at drøfte 
mulige skadevirkninger for menne-
skers sundhed eller økosystemet,” 
skriver avisen. 
Det er tilsyneladende det store 
forbrug blandt briterne, der får det 
antidepressive middel til at ende i 
renset drikkevand. Det britiske 
forbrug af de såkaldte lykkepiller 
er næsten tredoblet på 10 år frem 
til 2001. 

TV2 text-tv 9. august 2004 
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nye bivirkninger. Både i os selv og i miljøet. En stor del af den medicin vi 
benytter, bliver ganske enkelt ikke nedbrudt i kroppen, i stedet pisser vi 
den lige ud i naturen! Medicinen ender både i vores drikkevand og i 
fiskenes aftensmad. Helt konkret er der sandsynligvis allerede tonsvis 
hjertemedicin som plasker rundt i Nordsøen!9 
 Som fiskene ender med at indtage? 
 Sammen med de østrogenlignende stoffer der ændrer deres køns-
organer, så de ikke kan formere sig. Så, ja, vi har fremragende medicin, 
imponerende medicin, helt fantastisk fandens vidunderlig medicin! Vi kan 
bare ikke komme af med den igen! – Det svarer nogenlunde til manden der 
køber en nødhjælpskasse, lægger den i bagruden af sin bil, og bliver slået 
ihjel ved næste hårde opbremsning, fordi han får den i nakken! – Faktisk 
kurerer moderne medicin sjældent noget som helst. Den udskyder bare 
katastrofen eller holder folk symptomfrie og i live længere.  
 Men det er vel heller ikke så dårligt? 
 Slet ikke! Men for en stor del af vores medicin gælder at hvis man 
holdt op med at tage den, så ville man som oftest blive lige så syg som før. 
Den kurerer ikke. 
 Ligesom med mph? 
 Ligesom med mph. Sådan har det altid været. Hvis vi ser bort fra 
infektioner, blindtarmsbetændelse eller et brækket ben, selvfølgelig. Eller 
virusangreb. Men egentlige sygdomme – lidelser bør man vel kalde dem – 
kræft og sclerose, for eksempel, dem kan vi fortsat ikke gøre noget grund-
læggende ved. Det er dem der danser rundt med os, ikke os der styrer dem. 
Grænsen for om en sygdom er ”kureret” eller ej, er blot et spørgsmål om, 
hvor lang tidshorisont man har på sin opfølgning af behandlingen. Hvis en 
patient overlever fem år efter et kræfttilfælde og sygdommen ikke længere 
er aktiv, så er vedkommende ”kureret”. Hvis kræften dukker op igen to 
dage senere, så er det et ”nyt” tilfælde. Bum! Vores billede af lægeviden-
skaben og vores forhold til den er ikke væsensforskelligt fra det forhold 
tidligere generationer havde; vi er hele tiden et skridt bagud i forhold til 
naturen, og det har vi altid været. Vi er ikke nede ved selve årsagen til 
sygdommen. Vi symptombehandler. Med genteknologien vender vi proces-
sen om og bliver i stand til at beslutte, hvilke af naturens luner vi agter at 
følge.  
 Hvis det altså lykkes?  

                                                 
9 PS: Som bekendt det er i dag et a de väsentliste krav til all ny medicin a den er biologisk nedbrydli. Desvär 
det ser ikk ud som om Knallhatt har haft precise tal for mängderne a medicin i verdenshavene paa hans tid, i 
hvert fald i Knallhatt’s computer der findes ikke noen. 
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 Hvis det lykkes! Der er måske nemlig en meget simpel forklaring på, 
hvorfor Dolly døde så ung som hun gjorde, og hvorfor kloningen af hele 
individer sandsynligvis ikke har de store fremtidsudsigter. – Du har med 
garanti aldrig hørt om telomerer? 
 Nej, det er sandt! 
 Telomerer sidder for enden af dine kromosomer, og du har fået dem 
kvit og frit i fødselsdagsgave ved undfangelsen. Gennem hele livet er det 
telomererne der reparerer dine gener, hvis generne af en eller andet grund 
skulle blive påvirket eller skadet. Forurening, stråling, rygning, hvad årsag-
en nu kan være. Telomererne ”opbruges” jo mere de er i arbejde, og derfor 
bliver dine telomerer kortere og kortere efterhånden som du bliver ældre, 
og når de er meget korte, er de ikke i stand til at reparere noget som helst.  
 Og så dør man? 
 Der er i hvert fald forskere som har påvist at folk med korte telomerer 
dør tidligere end andre. Overvejende af hjertesygdomme og infektioner.10 
Det som ingen ved, det er om nogle personer – eller dyr for den sags skyld – 
starter livet med kortere telomerer end andre, eller om nogle opbruger 
deres telomerer hurtigere end andre. Det sidste er i hvert fald sandsynligt, 
men det første er heller ikke helt hen i skoven. Derfor er et af problemerne 
med kloning muligvis – jeg siger muligvis, for ingen ved det endnu – at 
klonen arver telomerer med samme længde som telomererne i det individ 
kloningsmaterialet er taget fra. Hvis man altså kloner ud fra celler fra gamle 
mennesker, får man ifølge denne her teori et individ som er sat i verden 
med kortere telomerer, end hvis man klonede fra et spædbarn. 
 Jo ældre individ man er klonet fra, desto hurtigere dør man? 
 Det er det, der ikke er nogen der har bevist endnu. Men i og med at 
Dolly fik sine telomerer fra et voksent får, og altså alt andet lige blev sat i 
verden med kortere telomerer end normale lam, så kunne det jo være for-
klaringen på at hun kun var seks år gammel, da hun var nødt til at blive 
aflivet. Normalt bliver får omkring 12 år. 
 Så inden vi begynder at klone mennesker, var det 
måske en idé at finde ud af, om kloner generelt dør sam-
tidig med den de er klonet fra? 
 Sandsynligheden taler for at i takt med at vi 
giver os selv nye løsninger, så skaber vi også bare 

                                                 
10 PS: Knallhatt mulivis referer til C.V. Howard og G. Staats de Yanés, Telomere length and mortality, som han 
har downloaded fra The Lancet Volume 361, 05 April 2003. Artiklen gir dog ikk beläg for den conclusion 
Knallhatt drager: a korte telomeres overförs fra donordyr / donorinidivid til klonen og blir aarsag til klonens 
premature aldring og död.  Om idéen er Knallhatts egn er imidlertid tvivlsomt, eftersom netop forskningen i 
telomeres begyndt just omkring 30 aar sidn. 

Eksisterer der 
fremskridt? 

Spørg ikke “Hvorfor var gamle dage 
bedre end nu?” Det er ikke af 
visdom, du spørger sådan.  

Prædikerens Bog 7:10 
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lige så mange uforudsete problemer som vi løser. Simpelthen fordi dét der 
er løsningen på et problem for den ene, har en tendens til at være frem-
komsten af et problem for den anden! Eventuelt på et senere tidspunkt. Alt 
det vi jagter rundt for at få styr på i øjeblikket, alt det som er løsninger i dag, 
rummer risikoen for at være morgendagens fejltagelser. Og det er dét der 
gør det interessant at beskæftige sig med fremtiden. 
 Du siger måske ligefrem at fremskridtet ikke eksisterer? Ved ikke at løse 
nogen problemer nu, slipper vi for en masse bøvl i fremtiden?                         
 Det er måske lige at stramme den! Men jeg rejser det som et filosofisk 
spørgsmål, om vi ikke blot udskifter ét sæt af problemer med et andet? – 
Hvis jeg siger Darwin, så siger du? 
 Survival of the fittest? 
 1859: udviklingslæren, evolutionsteorien. Rys-
tende læsning i det victorianske England! Men han 
var allerede inde på at der måske slet ikke findes 
fremskridt. At arterne bliver mere og mere specialise-
rede, men det bliver verden i og for sig ikke bedre af! 
 Men det er jo rent biologisk, det vi taler om handler 
vel om teknologien og vores kultur? 
 Hvis det samme nu gjorde sig gældende her? 
 Men det gør det vel ikke? Jeg vil da ikke bytte mit moderne liv væk for en 
eller anden tilværelse som bondeknold for 100 år siden! Og hvis der ikke er noget 
fremskridt, hvad er der så? 
 Det det ved jeg heller ikke, om der ikke er! Men lad os fremføre den 
tanke at der ikke eksisterer fremskridt. Det hele er en proces, og der eksiste-
rer kun forandring. Konstant forandring. Forandring med deraf følgende 
øget kompleksitet og deraf følgende fordele og ulemper. Fordele og ulem-
per som falder med uforudsigelig afstand imellem hinanden. Verden er 
ikke på vej nogen steder hen. Den når ikke frem til noget mål. Der er ikke 
noget formål. Vi er ikke verdens endegyldige formål. Tværtimod er vi lige 
midt i hele processen. Og det er vi altid. Ingen af os når frem til slutningen. 
Ingen af os var med til begyndelsen. Verden vil altid være der. Vi er her kun 
et øjeblik. Fylder kun en ubetydelighed. Verden er uendelig i tid og rum og 
går ingen vegne. – Hvor skulle den i øvrigt gå hen?  
 Er det Cornelius Magnussens store tese om alting? 
 Det er én af dem! Hvis den verden vi lever i overhovedet har en ret-
ning, en fremdrift, så er det mod øget kompleksitet. Om det så er godt eller 
skidt, det afhænger udelukkende af, hvem der skal bedømme det! Men da 
vi, menneskene – så vidt vi ved – er de eneste her på planeten der har 

Darwin waged such a long-standing 
internal battle over the idea of progress. 
He found himself in an unresolvable 
bind. He recognized that his basic 
theory of evolutionary mechanism – 
natural selection – makes no statement 
about progress. Natural selection only 
explains how organisms alter through 
time in adaptive response to changes in 
local environments – “descent with 
modification” in Darwin’s words (…) “I 
cannot avoid the conviction that no 
innate tendency to progressive 
development exists.” 

Stephen Jay Gould 
Wonderful Life, 2000 
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bevidsthed og intellekt der kan skelne mellem godt og skidt, mellem pro-
blemer og løsninger, så vil det uvægerligt blive vores mening der er den 
afgørende. I hvert fald for os. Og hvis vi så hæver os ud over vores egen lille 
selvcentrerede dagligdagse synsvinkel, ja, så er min påstand at der ikke 
eksisterer fremskridt! 
 Men jeg ville da ikke bytte med min oldemors liv. 
Eller folk i middelalderen. Jeg er også ganske udmærket til-
freds med at penicillinen og føntørreren er blevet opfundet 
– for slet ikke at tale om at vi har centralvarme i lejligheden.  
 Og dem som kommer til at leve ude i fremtid-
en, de vil heller ikke bytte med os! Se bare på de håb-
løst langsomme computere vi har! Hvordan hænger 
det så sammen med at der ikke eksisterer fremskridt, 
spørger du? Ganske udmærket! Det er jo ikke nogen 
betingelse for at vi synes at vi har det bedre at vi rent 
faktisk har fået det bedre. Vi kan i bund og grund ikke huske, hvordan vi 
gik rundt og havde det for tyve år siden. Så følelsen af hvordan tilværelsen 
er, og så hvordan den rent faktisk er, set i forhold til en tidligere eller senere 
periode, det kan vi kun sige noget om, hvis vi måler lykken i et samfund på 
forskellige tidspunkter og sammenligner resultaterne.  
 Og det er der nogen der har gjort; danskerne er de lykkeligste i verden? 
 Der er masser af den slags undersøgelser!  Har man det skidt, kan 
man altid undersøge, hvor lykkelig man er. Det du refererer til, er formo-
dentlig en gammel hollandsk undersøgelse som har været citeret indtil flere 
steder. Det var bare belejligt at hive den frem i Danmark midt under en 
valgkamp, når det nu ligefrem er blevet målt at vi er blandt de lykkeligste. 
At få lige netop den ”nyhed” i både aviser og fjernsyn med så præcis timing, 
det har sikkert vakt stor jubel på spindoktorkontoret! – Men det er da skønt 
at se at en journalist også hoppede på den!  
 Som regel definerer den slags undersøgelser lykken ud fra to para-
metre: hvor tilfredse folk er med det liv de lever lige nu, og om de selv 
synes at de er lykkelige. Og resultatet er at amerikanerne ikke er blevet et 
hak lykkeligere siden 1948, da man lavede de første målinger dér, og vi selv 
er kun blevet en ubetydelig lille smule lykkeligere siden 70’erne, da de tid-
ligste undersøgelser blev lavet her. 11 Nå! Der er altså ikke en eneste af de 
sidste 30 års regeringer der har haft en tøddel af indflydelse på, hvor godt vi 

                                                 
11 PS: I Knallhatts computer vi fandt et document oprettet i december 2002 som contained et link til 
www.eur.nl/fsw/research/happiness/ og det er probably derfra han har hans facts. Linket finnes paa 
www.baade-og.dk.  

Kulturelt fremskridt 

For den, som af udseende er meget 
lidt pæn eller er af ringe herkomst eller 
er ensom og barnløs, er vel ikke meget 
lykkelig, og måske endnu mindre, hvis 
hans børn eller venner var helt 
igennem onde, eller nok gode, men 
døde. Som sagt synes lykken at have 
behov for den slags held i tilgift, og 
derfor sætter enkelte medgang eller 
held på lige linie med lykke, mens 
andre sætter den sammen med dyd.  

Aristoteles (384-322 fvt.) 

http://www.baade-og.dk/
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føler at vi har det! Og det samme gælder stigningen i vores materielle 
levestandard. Den har ikke gjort os et hak lykkeligere! Nordamerikanere og 
skandinaver er absolut blandt de lykkeligste i verden. Vi er bare ikke blevet  
lykkeligere de sidste 30 år! 
 Hvad så med fremtiden? Gælder det så også at uan-
set hvilke opfindelser og teknologiske nyskabelser vi finder 
på i mellemtiden, så bliver vi hverken gladere eller lykke-
ligere af den grund? 
 Og alligevel stresser vi rundt som om vi gjorde! 
– Fascinerende ikke? Er mennesket ikke fascinerende? 
Hm? – Se, mennesket har to basale behov som gensidigt udelukker hin-
anden: tryghed og frihed. Ubegrænset frihed til alle er en umulighed; dér, 
hvor mange mennesker er samlet, må vi nødvendigvis regulere hinandens 
friheder, så alle kan være trygge. Ubegrænset tryghed findes ikke. Med 
mindre man sidder inden døre hele tiden og gemmer sig, men det giver 
ingen frihed. Nå! Hvad så? Det som sjovt nok ser ud til virkelig at gøre en 
forskel på hvor lykkelige folk er, på tværs af kulturer, på tværs af samfund 
og alt muligt andet, det er graden af demokrati, sikkerhed, lighed mellem 
kønnene, modernitet, fraværet af klasseskel og lav militarisering.  
 Det kunne man vel have sagt sig selv? 
 Men gennem alle de her målinger er det bevist. Alt sammen faktorer 
som sikrer både tryghed og frihed. Når de først er på plads, så bliver vi ikke 
stort lykkeligere. Dertil kommer at når samfundet som helhed er nået over 
et vist niveau i økonomisk udvikling, når bruttonationalproduktet pr. ind-
bygger er over noget i retning af 13.000 dollars, så gør ekstra indkomst ikke 
den store forskel.12 
 Men det er vel stadig bedre at være rig og rask end syg og fattig? 
 Og derfor vil jeg præcisere min påstand: kulturelt, økonomisk og 
politisk eksisterer der fremskridt indtil et vist punkt, nemlig når der er ind-
ført demokrati, sikkerhed, ligestilling, mulighed for privat ejendomsret og 
foretagsomhed og samfundet er afmilitariseret13. Efter det ser det ud til at 
være hip som hap! Så bliver vi bare ikke lykkeligere! Derefter består udfor-
dringen i at holde systemet i balance og sikre alle fordelene på én gang; 
både individets muligheder for at udfolde sig, så alle dem med de fede sko 
kan realisere sig selv og skrive lange artikler om næste uges mest trendy 

                                                 
12 PS: I Knallhatts computertaske laa articlen Calculus of Happiness, Scientific American, November 2002, fra 
hvor han har dette tal. Fra samme article han maa osse ha hentet resultaterne a den Tyske undersögelse 
nävnt länger nede. 
13 PS: Det med den private ejendomsret faktisk ikk fremgaar a nogen a de nävnte undersögelser og maa 
derfor staa for Knallhatt’s egen regning.  

Naar Eskimoerne ikke er optagne af 
Fangst, hengiver de sig gerne til Lege 
og Sport af forskellig Art. Boldspil er 
en af Yndlingsbeskæftigelserne 
blandt Eskimoerne ved Nordvest-
passagen, og de kan ofte spille en hel 
Dag igennem. 

Knud Rasmussen, 
Den store Slæderejse, 1932 
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sushibar, og de frie kræfters spil, så der er sushi at få, samt demokratiet så 
der er ucensurerede blade dem med de fede sko kan skrive om sushibaren i. 
 Du er virkelig ude efter mig, hva’? 
 Samtidig med at det politiske system regulerer markedsøkonomien, så 
den ikke får frit spil til hvad som helst! – Nej, jeg er ikke ude efter dig! Ved 
du hvad jeg er? Jeg er træt af at se folk på 35 som tjener en million, og tror at 
det er deres egen fortjeneste!  Som er blevet puslet og plejet i hoved og røv 
siden de kom ud af deres mor, og som har fået skolegang, svømmeunder-
visning, gymnasium, universitetsuddannelse, børnepenge, hospitalsophold, 
aborter, tandretning, SU, buskort, lægebehandling, skolepsykolog og en hulens 
masse andre ting kvit og frit, og som ikke er den mindste smule taknemme-
lige! Dét er jeg træt af! Og folk på 25 der har fået nøjagtigt det samme, og som 
kun gider at tage et arbejde efter deres gratis uddannelse og deres ottende 
jordomrejse, hvis det giver ”personlig mening for dem”. Dem er jeg også træt 
af! Jeg under dem hver en ting! Jeg har selv betalt til det! Men der må være 
grænser for, hvor forkælede voksne mennesker har lov til at være! Og hvis 
du føler dig truffet, så lad være med at skyde skylden på mig! Gå ud og køb 
et designerspejl i stedet! Bum! – Trygheden handler om et kontinuum. Det 
gør friheden også. Der er to yderpunkter: i den ene ende den totale, uregu-
lerede personlige frihed og det totale anarki, i den anden ende, det altkontrol-
lerende samfund eller system, hvor ingen har frihed til noget som helst.  
 Lykken ligger et sted inde mod midten? 
 Hvis både ”min frihed” og ”din frihed” skal være 
her, så er vi nødt til at finde en balance! ”Den stærkes 
ret” har sjældent meget med ”ret” at gøre. Nå! Det ser 
ud som om vi generelt er lykkeligere i de vestlige kul-
turer end folk i ikke-vestlige kulturer, men man kan 
ikke sætte lighedstegn mellem kapitalisme og lykke. 
Nå! Det sjove ved det er nemlig at man sagtens kan 
have både lav tryghed og lav frihed på en gang, Iran 
og Nordkorea, for eksempel. Lige så vel som man kan have både høj tryg-
hed og høj frihed, som i de skandinaviske lande. Man kunne måske 
ligefrem tillade sig at gætte på at det er derfor, vi er så lykkelige? Hm? 
Friheden til at sige om præsterne og præsidenten, hvad man vil, og 
trygheden når man har sagt det! Hm? Friheden til at kunne gå alene 
gennem København midt om natten i et par højhælede Pradastøvler, en 
lårkort kjole og en bluse der på det nydeligste viser de nye silikonepatter 
frem, samtidig med at du er tryg? Hvor mange steder i verden kan du gøre 
det? I Skandinavien kan du endda gøre begge dele på én gang! 
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 Der var nok visse steder i København, hvor jeg ikke ville gøre det. Stockholm 
med for den sags skyld. Og jeg ville nok heller ikke lige gå rundt og sige dét med 
hverken præsidenten eller præsterne. Men sandt, det er da en fantastisk frihed og 
tryghed på samme gang.  
 Og hvor tit siger frøken Tenna tak for dét? Hm? Dukker op i debatten 
og holder sine privilegier ved lige? Eller praktiserer hun mest sine friheder 
ved at skrive om livsstil og køkkengrej? ”Alle har ret til en fed dejskraber!”  
 Og jeg skulle ikke føle mig truffet? 
 Men der er nogle tyske forskere som er kommet til et interessant 
resultat! Nemlig at selvom demokrati har en indvirkning på lykken, så går 
påvirkningen lige så meget den anden vej; det er en forudsætning for demo-
kratiet at befolkningen har det godt, så den kan vedligeholde demokratiet. – 
Formentlig ganske sigende at det lige skulle være tyskere der kom frem til 
det resultat! Demokrati er ikke bare noget man indfører og så overlader til 
sig selv. Det skal vokse indefra.  
 Derfor ”ingen demokrati i Mellemøsten”? Det var én af de ting jeg skulle 
undre mig over?  
 Der er andre faktorer det er nødt til at spille sammen med! 
 Men det var fremskridtet rent kulturelt. Teknologisk og videnskabe-
ligt mener jeg at begrebet må stå sin prøve! Poliovaccinen var en succes. Jeg 
tror også at folk der som jeg selv har været gennem en operation, er glade 
for at narkosen er opfundet, og at man i sin tid fandt på at sterilisere instru-
menterne. Men bortset fra det, ved jeg ikke, hvem der kan nævne blot ét 
teknologisk fremskridt der ikke også har haft sin pris. 
 Hvad med de ting jeg nævnte før? Centralvarmen og penicillinen? 
 Selvfølgelig. Med mindre du indregner den 
forurening som er konsekvensen af centralvarmen. 
Penicillinen, en fordel, absolut, men nu har vi resi-
stente bakterier vi ikke havde før. Nogle fremskridt 
er selvfølgelig prisen værd! Jeg siger det jo heller ikke 
for at være en sur gammel reaktionær stodder – det 
er jeg alligevel! – som helst så at vi alle sammen flyt-
tede i jordhuler og levede af rå hamster og bregne-
blade! Men jeg har en filosofisk pointe med at sige at fremskridtet ikke eksi-
sterer, simpelthen fordi vi er nødt til at lære af vores fejltagelser, før det er 
for sent!  
 Men er vi ikke allerede begyndt på det? 
 Jeg troede du ville sige ”men er det ikke allerede for sent?”. 
 Det ville jeg egentlig også. 

Teknologisk 
fremskridt 

 

”Effekten af de utilsigtede ”bivirk-
ninger” overgår ofte effekten af de 
tilsigtede ”hovedvirkninger”.  
Eller med Erik Hoffmeyers ord: ”Det 
eneste, vi kan forvente, er, at det 
uventede sker.” 

Bent Raymond Jørgensen 
Videnskaben eller Gud, 1998 
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 Der kan du se, problemer og løsninger, ”fremskridt” og forværringer 
hænger sammen, og du kan ikke engang finde ud af, om det går værre eller 
bedre end det gjorde for ti år siden. Det eneste som er et faktum, er at vores 
viden vokser! Vi er nogle fjolser på et højere niveau! Til gengæld er vores 
lovgivning, tro det eller lad være, blevet klogere inden for de seneste år. På 
mange områder. Men sådan som teknologien og lovgivningen har fungeret 
indtil nu, så har naturen altid haft bevisbyrden på sine skuldre. Det har 
aldrig været op til industrien – eller hvem der nu fik råd til en stor villa med 
havudsigt på grund af en ny opfindelse – at bevise at en ny teknologi eller 
et kemisk produkt – eller hvad det nu kunne være – ikke var farligt. For at få 
standset en potentiel skadelig teknologi, har det altid været op til miljø-
folket at bevise at teknologien var farlig. 
 Men det er vel også vanskeligt? At bevise at noget ikke er farligt, mener jeg. 
 Nej, det er ikke vanskeligt, det er umuligt! Og derfor ville det selv-
følgelig være et teknologisk og lovgivningsmæssigt problem, hvis vores 
kriterier for ny teknologi pludselig gik hen og blev at alle nye opfindelser 
skulle være ufarlige. Så havde vi jo stadig siddet her i vores uldne undertøj 
med lodden vrang og stoppet strømper i den gode varme fra køerne. 
 Men hvad så? 
 Ja, hvad så? Så må vi kigge på vores dum-
heder og tage ved lære af dem. I hvert fald de største 
af dem. Du sagde lige selv at du ikke kan få børn. 
Pesticider og sprøjtemidler gav et øget udbytte i 
landbruget. Brødfødte millioner som ellers ville 
have sultet. Flot! Pisse imponerende! Men det har 
ødelagt vores grundvand og truer forplantnings-
evnen hos os selv, i dyrevildt og fisk og tudser og 
jeg-ved-ikke-hvad! Opfindelsen af DDT og alle 
mulige andre sprøjtemidler gav nye kemiske og bio-
logiske reaktioner i miljøet, øget kompleksitet og 
masser af fordele, men ingen kunne sige, hvor lang tid der skulle gå før reg-
ningen skulle betales. Det skal den så nu! Og i al fremtid! Bum! At betale 
ved kasse ét; værsgo’ at indløse din førstefødte og alle de efterfølgende! I 
bogstaveligste forstand! – Har du hørt om Turing? 
 Nej? 
 Han var matematisk logiker. En gang tilbage i 1930’erne indså han at 
hvis man en dag opfandt computeren, så ville den have et problem! – ”I 
30’erne” tænker du så med din skarpsindige journalisthjerne, ”der havde de 
da ikke computere?” Nej ikke endnu! Men Turing forudså følgende: En 
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beregning der tager uendeligt mange trin bliver aldrig færdig. For at få et 
resultat ud af en computerberegning skal computeren ”stoppe”, udregning-
en skal være færdig, den skal nå frem til et resultat i en ikke-uendelig tid. 
Og Turing spurgte så: Kan man lave et computerprogram der med garanti 
stopper, hvis det som input får et program som ikke stopper? Kan man lave 
et computerprogram, der når frem til et resultat, hvis det som input får et 
program, der ikke når frem til et resultat? 
 Nej? 
 Nemlig. Det er et logisk paradoks: Vi står med et program som stopper, 
hvis og kun hvis, det tilførte inputprogram ikke stopper. Turings stoppe-
problem er det blevet kaldt. Og nu misbruger jeg så – ligesom så mange 
andre før mig – Turing og hans stoppeproblem på det groveste: Hvis vi vil 
regne ud, hvad konsekvenserne er, af alt det vi lukker ud i naturen. Og vi 
tillige betragter naturen og de giftige ting vi lukker ud i den som den infor-
mation, det input der skal beregnes. Hvad sker der så, når vi bliver ved med 
at skovle belastninger ud i miljøet? Når naturen er et ”uendeligt regnestykke”? 
 Vi bliver aldrig færdige med at regne? 
 Vi kan ikke regne ud, hvad konsekvenserne af vores miljøpåvirknin-
ger bliver. Vi ved ikke, om et stof eller en teknologi er skadelig, før skaden 
rent faktisk er sket. Vi ved ikke, hvornår vores computer vil stoppe, hvornår 
vi vil nå til et resultat, om vi når til et resultat, og vi ved slet ikke, hvordan 
naturen vil fortsætte sit arbejde, udføre sit program, når vi konstant bliver 
ved med at påføre den yderligere belastninger. Sagt på en anden måde: 
Hvis vi betragter naturen som en supercomputer der som input får miljø-
belastninger, så når vi aldrig frem til et resultat for, hvor farlig eller ufarlig 
vores påvirkninger af naturen virkelig er. 
 Så vi kan ikke forudsige noget som helst? 
 Siger ordet ”talidomid” dig noget? 
 Ja. 
 Det eneste vi kan bevise, er hvorvidt noget med overvejende sandsyn-
lighed er skadeligt eller ikke-skadeligt. Og nogle teknologier er selvfølgelig 
lettere at udelukke eller udpege end andre. Forskerne og industrien er jo 
ikke idioter. De fleste af dem er faktisk ganske samvittighedsfulde familie-
mennesker. Men i forlængelse af stoppeproblemet kan man jo heller ikke en 
gang bevise, om noget vil være skadeligt inden for ti eller tyve år, uden at 
der rent faktisk går ti eller tyve år. Og vi kan aldrig bevise at det ikke er det. 
 Det er derfor vi har de tilbagevendende slag om klimaændringerne og de gen-
modificerede afgrøder? 
 Det ville jo være forfærdeligt, hvis vi skulle tage hensyn til klimaet og 
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leve uden to biler, fire fjernsyn og køleskabet der laver isterninger 24 timer i 
døgnet og måske endda var tvunget til at gøre noget ved årsagerne til alverdens 
fattigdom, i stedet for at sælge de fattige bønder nogle afgrøder ingen kender 
konsekvenserne af. Og så oven i købet finde ud af om 30 år at vi havde lidt alle 
disse frygtelige afsavn til ingen verdens nytte. Især når vi ikke er blevet et hak 
lykkeligere siden 1970! – Drivhuseffekten er i det hele taget et fremragende 
eksempel på en øget kompleksitet som gav bagslag.14 Og alligevel ville vi jo 
nødigt have undværet vores biler og hele industrialiseringen. 
 Det er altså ikke udviklingen som sådan du er nega-
tiv over for, men vi skal være bedre til at opveje konse-
kvenserne af de valg vi træffer?  
 Eller ikke-træffer. Og helst inden vi træffer 
dem! Drivhuseffekten kan vende op og ned på hele 
vores verdensorden. Før eller siden er der en seriøs 
risiko for krige og konflikter, når tørke og ødelagte 
vandressourcer fjerner livsgrundlaget for 100’er af 
millioner af mennesker og tvinger dem på jagt efter 
nye steder at bo. En stor del af jordens befolkning får 
deres drikkevand fra bjergene, når isen smelter, og 
det er netop bjergtoppene der er ved at miste deres 
iskapper i øjeblikket. Samtidig betyder forbrænd-
ingen af de fossile brændstoffer at der er syreregn og 
sodpartikler og pis og lort som sætter sig i vores 
lunger og ødelægger vores forplantningsevne og i 
øvrigt koster formuer i sundhedssektoren. 
 Så bortset fra de store vacciner, narkosen og det 
kogende vand er der ikke noget, der ikke har haft sin pris, 
ifølge Cornelius Magnussen? 
 Vi kunne remse eksempler på fordele og ulem-
per op fra nu af og til juleaften! Nytårsaften og Hellig-
trekonger med, for den sags skyld! Det er et konstant 
dilemma vi befinder os i! Og vi er den første genera-
tion i hele menneskehedens historie der har stået i det! 
Alle dem der kom før os, kunne svine stort set lige så 
tosset de ville, der var plads og ressourcer nok. ”Vi 
                                                 
14 PS: Gudskelov drivhuseffekten har ikk haft de mange konsekvenser som folk frygtede paa Knallhatts tid. 
Dels skydäkket er blevet tätter og dermed temperaturen er ikk steget saa meget som visse beregninger viste, 
vejret er blot blevet mer ustabilt og osse de senste aar vi har som bekendt sat rekord i graavejrs dage; 340 i 
2033, 342 i 2034. Dels det er fortsat usikkert om det virkli er kuldioxid der har skabt forandringerne eller de er 
en del a klodens naturlie klimasystem. – I andre ord, Knallhatts paastand om at vors viden vokser, den er i og 
for sig sand, men kloger vi er egentli ikk blevet. 

Mountain Data 
 

24 per cent of the Earth is 
mountainous 
 

1 in 10 people live in mountain areas  
 

Mountain people are among the 
poorest and hungriest in the world 
 

All the world’s major rivers are fed 
from mountain sources  
 

More than half of humanity depends 
on mountains for water  
 

3 billion people will be affected by 
chronic water shortages by 2025  
 

New Scientist, 2 November 2002 
 

 
Toxic chemicals in exhaust fumes and 
cigarette smoke can bring on the 
menopause. (…) polycyclic aromatic 
hydrocarbons, or PAHs, trigger the 
death of egg cells in women’s ovaries. 
Tens of thousands of tonnes of these 
PAHs, which also cause cancer, are 
released into the air each year.  

New Scientist, 21 July 2001 
 

 
The water supplies of dozens of major 
cities around the world are at risk from 
a previously ignored aspect of global 
warming. Within the next few decades 
rising sea levels will pollute under-
ground water reserves with salt. 

Cities may be abandoned  
as salt water invades 

New Scientist, 16 April 2005 
 

 
Doubling the fuel efficiency of every 
car in the US would cut the country’s 
huge carbon emissions by 10 percent 
– enough to meet its target under the 
Kyoto protocol, should it ever sign up.  

Easy Kyoto drive 
New Scientist, 1 January 2005 
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dumper lige radioaktivt affald i havet dér, kemikalier dér og så bygger vi en 
badebro her!” Men nu er vi simpelthen for mange mennesker på kloden til 
at vi kan gøre som det passer os, og derfor skal vi lige have ét konkret ek-
sempel mere med, kogalskaben, for den illustrerer præcis at øget komplek-
sitet ikke er det samme som fremskridt! 
 Fordi det udviklede sig til hjerneskader hos os selv?   
 Creutzfeldt-Jacob’s Disease. Se, køer er drøvtyggere og slet ikke ud-
viklet til at spise kød og animalsk foder. Alligevel fik man den lysende idé 
at give køerne foderblandinger som bestod af benmel. Virkelig godt tænkt! 
Blandt andet fra hjernemasse og rygmarv. Mums! Vanvittigt genialt! Det fik 
køerne at spise, fordi man stod med et affaldsprodukt fra slagteriindustrien 
og det var billigt. Fordi vi troede at det var et fremskridt. Fordi vi fulgte det 
gode, langsigtede og gennemtænkte teknologiske princip der hedder ”nå, 
det sker der nok ikke noget ved!”.  
 I virkeligheden endte vi bare med at gøre verden mere kompleks. Vi 
måtte betale for ny forskning, nye forskningscentre, nye professorater, indu-
strien fik nye kontrolmekanismer, afbrændingen af det døde kvæg kostede 
formuer og medførte ny lovgivning, nye vandprøver, nye forholdsregler, 
helt nye holdninger til landbrug og slagteri i det hele taget, nye retnings-
linier for slagteriarbejde og salg af oksekød, internationale handelsrestrik-
tioner og alment diplomatisk overarbejde. Der kom sygdomstilfælde blandt 
mennesker som vi ellers ikke ville have haft. Kald lige dét fremskridt! 
Gudskelov gik det ikke så galt som mange først havde frygtet, men 
inkubationstiden er lang, og der er ingen som aner, hvordan forekomsten af 
Creutzfeldt-Jacob’s udvikler sig i fremtiden. Summa summarum: ny forsk-
ning i Creutzfeldt-Jacob’s og hospitalsindlæggelser vi kunne have været 
foruden. Masser af kompleksitet og ikke særlig meget fremskridt! 
 Spørgsmålet er selvfølgelig, om køerne ikke 
kunne tåle at spise kød, basta, eller om de fik kød- og 
benmelsprodukter som stammede fra syge får, der 
allerede havde en variant af kogalskaben, eller om 
det hele skyldtes at benmelet blev fremstillet ved for 
lav temperatur. Det er i og for sig også hamrende 
ligegyldigt, for hvis køerne havde fået det græs som 
de fra naturens side er beregnet til at spise – naturen 
er nemlig slet ikke så tosset, frøken Tenna – så havde 
vi slet ikke stået med problemet! Så simpelt er det! 
Eller hvad? Hm? Indtil BSE og Creutzfeldt-Jacob’s 
dukkede op, var der ikke nogen der havde brugt 

Wind farms can change the weather, 
according to a model of how these 
forests of giant turbines interact with 
the local atmosphere. (...)  People 
tend to think that renewable energy is 
for free, but is isn’t. There is a price to 
pay for all kinds of consumption. 

Weather hots up under the turbines 
New Scientist, 1 January 2004 

 
Danske forskere advarer nu om en 
hidtil upåagtet trussel fra bestemte 
gensplejsede afgrøder (GMO).  
Planter, der er gensplejset til at 
producere gift mod skadedyr og 
svampe, kan true landbrugsjor-
dens frugtbarhed og grundvandet. 
 

DR Tekst-tv, 27. marts 2004 
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deres lange akademiske uddannelse til at sige ”Dette her kan ikke blive ved 
med at gå, udregningen må nå til et facit før eller siden, og så kommer vi til 
at betale ved kasse ét”. Ikke nogen som folk gad høre på i hvert fald! I stedet 
gik alle rundt og var glade i låget over velstanden i foderstofindustrien og 
skovlede en totalt ubekendt faktor ind i den formel som hedder ”effektivt 
landbrug”. Bøh! 
 Men der er jo ingen af os der vil undvære mange af de opfindelser og de frem-
skridt som det trods alt har båret med sig? Vi har jo ikke lyst til at gå ned i levestan-
dard eller – som du selv sagde – flytte ud i en jordhule og spise rå bregner eller hvad 
det nu var...  
 Og mine filosofiske påstande til trods, så vil vi 
da alle sammen være med til at kalde fremskridtet 
for fremskridt! Det ville da være decideret dumt 
andet! Ingen af os er interesserede i at bytte med for-
tiden. Gu’ vil vi ej! Og sådan bliver det også i frem-
tiden. De gider sgu heller ikke bytte med os! Til gen-
gæld er det ganske unikt i menneskehedens historie 
at vi sådan sidder og forestiller os fortid og fremtid. At vi i det hele taget 
forestiller andre ”tider”, fremtidssamfund eller fortidssamfund, det er en ny 
og modernistisk opfindelse at gøre den slags, og det hænger sammen med 
oplysningstidens idé om en fremadskridende udvikling mod noget højere 
og bedre. ”Meliorisme” bliver det kaldt. – Har du hørt om den? Eller slipper 
dine latinkundskaber op ved ego-center? 
 Helt ærligt, hvad i alverden har jeg gjort dig? Er det virkelig så forfærdeligt 
at jeg har tjent mine egne penge og bruger dem som jeg vil? Er det ikke én af mine 
friheder, måske? Jeg kan kun have ét par støvler på ad gangen alligevel, så kan jeg jo 
lige så godt købe nogen jeg kan lide! 
 Hvad betyder ”melior”? 
 Er det en betingelse at man kan latin for at gå i det tøj, man har lyst til? 
Hvor ligger friheden i det? 
 Bonus, melior, optimus. Hvad betyder ”melior”? 
 ”Bedre”? 
 Meliorismen, tanken om at vi bevæger os mod bedre tider, dukkede 
op med industrialiseringen og moderniteten og har kun 2-300 år på bagen. 
Uden for vores egen kulturkreds er den endnu yngre. Til gengæld har post-
modernismens desillusion sendt meliorismen tilbage i skammekrogen, og 
derfor kan hverken du eller jeg finde ud af, hvad vi skal mene om fremtiden.  
 Det er kun i 200 år vi har haft tiltro til den? 
 Indtil da oplevede almindelige mennesker ganske enkelt ikke foran-

Tiden er med 
følelsen af lykke 

Internationale data viser noget, der 
ligner en moderne epidemi af 
depressioner, der synes at sprede 
sig ud over verden sammen med 
indførelsen af den moderne livsstil. 

Daniel Coleman 
Følelsernes Intelligens, 1995 
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dringer til det bedre i deres levetid. Bum! Ikke i nævneværdigt omfang, i 
hvert fald. Dels gik den teknologiske udvikling så langsomt at man bare 
ikke havde personlige erfaringer med fremskridt. Dels havde Gud ifølge 
kirken skabt verden én gang for alle, og den var som den skulle være! Verde-
ner har den facon som verdener skal ha’! Og den lineære tidsopfattelse, hvor 
vi netop oplever verden som noget fremadskridende, hvor vi betragter frem-
tiden som et potentiale for forandring, er først blevet udbredt i Europa i køl-
vandet på den teknologiske udvikling som begyndte i renæssancen. Hvilket 
igen vil sige at indtil for en enkelt eller to generationer siden, var den lineære 
tid også stort set udelukkende et vesteuropæisk fænomen. Og kun i byerne. 
Resten af jordens befolkning opfattede tiden cirkulært. Og det gør flertallet 
af jordens befolkning stadigvæk. Det er os der er mærkelige! Ikke dem. Tids-
opfattelsen hænger sammen med teknologien, demokratiet hænger sammen 
med tidsopfattelsen. Uden en idé om at kunne forme fremtiden er der ingen 
grund til at deltage i en demokratisk proces. Summa summarum: Gennem-
snittet af følt lykke følger med tiden, og vi vil helst leve i vores egen tid!  
 Kigger vi tilbage på 1400-tallet, hvor de døde som fluer af pest og 
influenza og bylder i røven og delte sengehalm med rotter og mus og kryb 
af enhver slags, ville vi så bytte? Gu’ vil vi ej! Eller 1800-tallet, hvor børn 
blev sendt i hårdt industriarbejde som seksårige, og det daglige brød bestod 
af fedtemadder og saltet flæsk? Heller ikke! 50’erne? Jeg kender mange som 
var børn i 50’erne der synes at det var en fantastisk tid. Men som kvinde 
ville du næppe være enig. – Eller sidder du inderst inde og drømmer om 
stivede skørter og et liv hjemme bag kødgryderne? Hm? Uden chance for en 
studentereksamen, faglige udfordringer, kollegialt samvær, eller for den 
sags skyld at blive taget bare nogenlunde seriøst, hvis du havde lyst til 
noget som helst andet end børnepasning og storvask. Hm? Hvordan ville 
dine omgivelser have reageret, hvis du var kommet i 1953 og havde sagt at 
du gerne ville være journalist? De havde klasket sig på lårene af grin, havde 
de! Så selvom der eksisterer denne her romantiske drøm om 50’erne, så har 
i det mindste halvdelen af befolkningen – kvinder er vel også en del af 
befolkningen – fået det markant bedre! De kvinder som føler sig presset ud i 
et kedeligt og monotont syv-til-fire-job til en ussel løn, og som måske i vir-
keligheden hellere ville gå derhjemme og bage boller til ungerne, synes nok 
ikke at det er så allerhelvedes meget bedre, men I har fået valgmuligheder, 
og frie valg er vel alt andet lige altid bedre end tvang? Eller hvad?  Eller vil 
du hellere have en enkeltbillet til Iran? 
 Frihed versus tryghed? – Og dem tilbage i 50’erne, ville de heller ikke have 
byttet med os? 
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 Der var en næsten ufattelig tiltro til fremtiden i 50’erne, så det kunne 
sjovt nok have været lige netop dét årti, hvor folk ville have været mest 
villige til at bytte deres nutid med fremtiden!  
 Selvom 50’erne er den tid, der nu er så mange der gerne vil vende tilbage til? 
 Mennesket er en sjov størrelse, ikke? Og om 50 
år sidder de alle sammen og ser web-tainment om 
”de gode gamle dage” i 2005, den gang vi alle sam-
men havde fjernsyn og der fandtes benzintanke.15 – 
Det som er min pointe, og det som alle mulige under-
søgelser understreger, det er at når frihed og tryghed 
er i balance, så er lykken nogenlunde den samme til enhver tid. Og hvorfor 
er den så det? Jo, det er den, for i bund og grund er lykkefølelse en psykisk 
tilstand som er bestemt af nogle kemiske forhold i hjernen, og med mindre 
der sker en markant påvirkning – positiv eller negativ – så er den kemiske 
balance nogenlunde stabil. – Eller rettere sagt: uden markant påvirkning 
finder humøret det leje som falder det enkelte individ naturligt, og sådan 
bliver det også i fremtiden! Med mindre vi ændrer det farmakologisk.  
 Hvad så med andre dele af verden, hvor folk ikke har demokrati og frihed og 
tryghed og mulighed for at følge deres personlige drømme som vi har her? Bliver de 
lykkeligere i fremtiden? 
 Det afhænger af i hvor høj grad de formår at indrette deres samfund, 
så de kommer til at rumme de samme kvaliteter som vores. Ikke at de skal 
være magen til vores. Men samfundene skal sikre både friheder og tryghed. 
Også kvindernes. Så hvis de har det alt for elendigt, så må de jo lave deres 
omstændigheder om!  
 Forudsat at de har frihed til at gøre det, vel?  
 Men den frihed er vi kollektivt med til at skabe eller frarøve hinan-
den. Visionen om fremtiden er vigtig! – Hør her, frøken Tenna; den gang vi 
gik rundt som jæger-samlere på naturens præmisser, da var der ikke så 
meget vi kunne stille op. Men i dag er vores omstændigheder, også globalt 
set, noget vi selv har skabt. Enten os selv specifikt som enkeltindivider, de 
øvrige mennesker i vores samfund eller den historie som vi kommer af. 
Omstændighederne i dag er menneskeskabte. Vores forfædre slog sig ned 
dér, hvor der var ressourcer i naturen til at de kunne overleve, så naturen 

                                                 
15 PS: Desvær det er nu läng sidn, nogen var villig til og producer film, tv eller web-tainment paa dansk, fordi 
det er for dyrt til saa faa mensker. Men der var da en episode a ”Euroland ’05”, som tog sted i Danmark, nemli 
episoden om den irakiske pige Aida, som ku ikk gaa i fred paa gaden med sit törkläd, som der var saa meget 
debat om den gang. Derfor hun forlod Ringköbing og flytted til Köbenhavn, hvor hun mödt it-nörden Eric, som 
ku ikk faa lov og programmer computerspil for sin far. Sjovt det var isär og se, hvordan man hade rekon-
struert Köbenhavn til optagelserne med baade busterminalen paa Raadhusplassen, Industriens Hus og Poli-
tikens Lysavis. – Og ikk mindst: hade husket og fjern McDonald’s logoet fra toppen a det gamle raadhustaarn. 

 

Det synes at stå fast, at vi ikke føler 
os vel til mode i vor nuværende 
kultur; men det er vanskeligt at 
danne sig et indtryk af, om og hvor 
vidt mennesker i tidligere tider har 
følt sig lykkeligere og hvilken andel 
deres kulturbetingelser havde heri. 

Sigmund Freud 
 Kulturens Byrde 1929 
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kan vi ikke bebrejde. De omstændigheder vi overtager og befinder os i, er i 
dag for størstedelens vedkommende til at lave om, hvis de ikke er til at leve 
med. Og grunden til at vi overhovedet kan lave omstændighederne om, det 
er at de blev skabt af mennesker som kollektivt set hverken var dummere 
eller klogere end os selv! 
 Men mulighederne for det er vel ikke ligeligt fordelt rundt omkring på 
kloden? Det er vel ikke alle steder, man ”bare lige laver omstændighederne om” hvis 
man har det skidt? Heller ikke selvom man kan forestille sig noget bedre? 
 Der er fattigdom og psykopatiske diktatorer og undertrykte minori-
teter og naturfolk uden ejendomsret over deres eget land og alle mulige 
andre forfærdeligheder rundt omkring i verden, ting som gør at folk ikke 
”bare lige” sørger for at få det bedre, det er sandt. Men det ændrer jo ikke 
ved at det er til at lave om! 
 Men vi her i den rige del af verden kan vel ikke sige os fri af en del af skylden, 
og i øjeblikket ser der da ikke ud til at være de store tegn på forandring? 
 En stor del af det skyldes ganske rigtigt at vi 
har været på rov alle mulige og umulige steder de 
sidste 5-600 år, og fortsat ikke gider betale den fulde 
pris for de ting vi gerne vil have. Bum! Vores medi-
cinalvarefirmaer, for eksempel, patenterer raskt væk 
gener fra planter og dyr som de opdager rundt om-
kring i verden – ikke engang opfinder men opdager! – 
og ikke alene monopoliserer de deres produkter, de 
tager også patent på selve generne. Bagefter er der så 
gudhjælpemig nogle af dem der afkræver de fattige 
folk i regnskoven penge, når de bruger de selv samme 
planter til de naturlægemidler som folkene har anvendt 
i årtusinder! Det ville svare til at Newton havde taget 
patent på tyngdekraften! Det kunne have været kønt, 
hva’? Så skulle vi alle sammen betale skat hver gang 
vi satte os ned eller i det hele taget undlod at svæve 
ud i verdensrummet! Eller tænk, hvis man forestil-
lede sig at Europa og USA skulle betale patentrettig-
heder for udnyttelsen af alt det krudt vi har produ-
ceret siden vi stjal opfindelsen fra kineserne. Bum! Så 
kunne det nok være at mulighederne for forandring 
kom til at se anderledes ud! Eller hvad med patent-
rettighederne på papir og spaghetti? Pengesedler for 
den sags skyld. Talk about poetic justice! Men selv før 

Veni, Vidi, Clepsi 
En sort pige lå på en planke. Hendes to 
tommelfingre var surret fast til plankens ene 
ende, og fødderne trukket stramt ned mod den 
anden og bundet solidt fast. Om livet havde 
hun en læderstrop, der var slået rundt om 
planken og trykkede hende tæt ind til den. 
Neden for stroppen var hun helt nøgen. Ved 
siden af hende og seks fod borte stod en 
vældig neger med en lang pisk, som han 
håndterede med umådelig kraft og impone-
rende præcision. Hvert slag fjernede en stribe 
hud, der klæbede til piskesnerten eller faldt 
dirrende til jorden, mens blodet silede ned efter 
den. Det stakkels væsen vred sig og skreg, og 
med en stemme, der ligeligt udstrålede døds-
frygt og grufuld smerte, hylede hun til sin herre, 
der stod ved hendes hoved: ”Åh, skån mit liv! 
Skær ikke min sjæl ud!” 
(...) Det var et offentlig og autoriseret fængsel, 
og straffen var anerkendt og autoriseret af 
myndighederne. Men havde den arme stakkel 
begået en grusom forbrydelse? Var hun blevet 
dømt for den, og modtog hun nu sin straf i form 
af pisk? Aldeles ikke. Hun var blevet ført hertil 
af sin herre for at blive pisket af den offentlige 
bøddel, uden retssag, dommer eller jury, kun 
på hans ord eller nik, for en virkelig eller 
påstået forseelse eller for at fornøje hans lyster 
eller ondskabsfuldhed. Og han kunne stille 
med hende dag efter dag, uden nogen erklæret 
grund, og lade hende få så mange piskeslag, 
han lystede – helt op til femogtyve – bare han 
betalte gebyret herfor til bødlen. 

Samuel Gridley Howe, 
Afstraffelsen af en kvindelig slave,  

New Orleans ca. 1846 
Øjenvidner til Historien 
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vi kom, så og stjal med arme og ben, var der jo også nød og elendighed 
rundt omkring, og stammekrige og familiefejder og sult og sygdomme. Nå! 
Jeg siger ikke at vi er i vores gode ret til at lade stå til, jeg siger bare at 
Jorden altid har været blå og grøn, aldrig lyserød. Dét er det kun Mars der 
er, og der kan vi heller ikke bo! Vi er heller ikke de eneste, frøken Tenna, 
selvom dine velmenende skolelærere formentlig har overbevist dig om at 
”de hvide mennesker” er nogle sataner. Araberne hentede slaver i Afrika 
længe inden vi andre fik samme idé, og deres behandling af slaverne stod 
bestemt ikke tilbage i brutalitet i forhold til, hvad vi selv og amerikanerne 
fandt på. Kvinderne blev brugt som sexslaver og mændene blev kastreret. – 
Hvis du selv gætter hvordan, så tager du næppe helt fejl! Og hele slave-
handelen havde ikke kunnet få det omfang den fik, hvis ikke forskellige 
afrikanske stammer havde solgt hinanden. Kineserne og japanerne er absolut 
heller ikke født som engle! For japanernes vedkommende kan du bare spørge 
i Kina og Korea! Så det er for nemt bare at sige at vi er nogle svin i Vesten. Vi 
er absolut ikke alene! Faktisk er vi hverken værre eller bedre end alle mulige 
andre, vi er bare lykkeligere imens! Bum! Mennesket kæmper for sin over-
levelse, og mænd elsker magt og materiel herlighed og mange kvinder, og 
kvinder elsker mænd og pynt, og sådan har det altid været! Så er der fra tid 
til anden nogen der er stærkere end de andre, og så opstår der uligheder, og 
det har der altid gjort. Konklusionen er stadig at vores omstændigheder for 
størstepartens vedkommende er menneskeskabte, så hvis vi føler at vi har 
det for elendigt, så laver vi omstændighederne om! Enten ved at slå nabo-
stammen ihjel, ved at stjæle deres kvinder og voldtage dem, eller ved at 
bygge en bro over floden, så vi kan spise det der er på den anden bred. Det 
vi formodentlig altid har været dårligst til gennem tiderne er at skaffe os af 
med dårlige ledere. – Eller hvad? Tror du irakerne beholdt Saddam for sjov?  
 Alfa-hannen med de mange koner og den selvbestaltede ret til at banke dem 
der ikke gad underordne sig? 
 Når først en befolkning har levet i undertrykkelse, så har nye psyko-
pater haft en tendens til at fortsætte undertrykkelsen. Forandringer kræver 
modige mennesker der kan se ud over deres egen næsetip her og nu og 
sætte deres ego til side! På den fede måde! Og dem er der ikke mange af! 
Men det lykkedes i Sydafrika og det lykkedes i Sovjetunionen – jeg ved så 
ikke lige, hvor fantastisk det står til i det nye system, men det må tiden vise 
– og en dag vil der også ske forandringer andre steder. 
 Og så stiger gennemsnittet af lykke? 
 Og så er der et andet sted, hvor folk har det ad helvede til, og sådan 
bliver det ved! Nå!  
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 Det springende punkt er, når mennesket har 
indset at forandringer er mulige, så ligger verden 
åben! Camus siger et sted: ”Oprør gør kun det op-
lyste menneske, som har bevidsthed om sine rettig-
heder.” Om det så er religion eller politik der hindrer 
mennesket i den indsigt, det er i og for sig under-
ordnet. Det korte af det lange er at i samfund, hvor 
individet har lov til at udvise initiativ og er sikret 
visse fundamentale friheder, dér vil vi i det store hele 
altid foretrække vores egen tid, og lykken er forbundet med nuet! 
 Man kan ikke være lykkelig på forskud? 
 Det kan man heller ikke! Det hedder at drømme, og det tæller ikke! 
Bum, Fætter Vims! Det samme gælder minder. Lykken er her og nu! Den er 
afhængig af tiltro til fremtiden, ellers var man jo på spanden! Og den 
kræver en nogenlunde tålelig fortid, så man ikke er tynget af uovervinde-
lige traumer. Men det gælder om at være lykkelig der, hvor man er, og er 
man ikke det, så laver man tingene om! Forudsat at man har en idé om at 
man kan lave tingene om. Og begynder vi først at tænke over historien, så 
vil vi helst vælge vores egen tid. Tiden er med følelsen af lykke, basta! Og 
derfor er min konklusion at fremtiden bliver hverken værre eller bedre end 
i dag, den bliver bare anderledes! Og det er i virkeligheden min konklusion 
med hensyn til fremtiden, så hvis du vil, så kan du i og for sig sagtens gå 
hjem nu. 
 Sgu ikke efter at jeg har aflyst min frokost! 
 Jeg hænger på dig, med andre ord? 
 Der var også alle de ting jeg skulle undre mig over! 
Du har stadig ikke forklaret mig, hvorfor vi handler som 
vi gør. 
 Hvorfor vi for eksempel poster milliarder af 
dollars i både bioteknologi, nanoteknologi og compu-
terteknologi, når det nu alligevel ikke gør os et hak 
lykkeligere? 
 Præcis. ”Hvad har vi gang i?” som du sagde! 
 Og hvorfor vi udvikler teknologier med glo-
bale konsekvenser, selvom vi ikke aner, hvad konse-
kvenserne konkret vil blive? 
 Vi kan bare ikke lade være, eller hvad? 
 Lad os se, hvad de rent konkret går ud på først, ”hvad det er vi har 
gang i”, så vil du sikkert undre dig mindre senere. 

At man i religiøse samfund ikke 
støder på oprørets problem, skyldes, 
at der ikke findes reelle problemer 
dér, idet alle svar er givet én gang for 
alle. (…) Oprøreren er et menneske, 
som lever før eller efter verdens 
helliggørelse, og han er opsat på at 
kræve en menneskelig orden, som 
giver rent menneskelige svar på alle 
spørgsmål, dvs. fornuftigt formule-
rede svar. 

Albert Camus 
Oprøreren, 1951 

De nye computere 
Last night I was worrying about this 
again. About the fact that part of 
my mind just didn’t seem to work 
properly. Then it occurred to me 
that the way it seemed was that 
someone else was using my mind 
to have good ideas with, without 
telling me about it. I put the two 
ideas together and decided that 
maybe that somebody had locked 
off part of my mind for that pur-
pose, which was why I couldn’t use 
it. I wondered if there was a way I 
could check. 

Douglas Adams 
Hitchhikers guide to the galaxy 
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 Fordi der er penge i det? 
 Informationsteknologien gider jeg i virkeligheden slet ikke sige så 
meget om.             
 Men den spillede jo en stor rolle i CPH1? – Eller rettere; teknologien var 
tilbagetrukket, til gengæld havde computerne nærmest deres eget liv. Der rejste sig 
jo for eksempel et ramaskrig, da I lod Martin slukke for hans datters hund, og det 
gik op for hele Danmark at pudlen var en robot.  
 Det var vel næsten også lige så stor en helligbrøde som hvis det 
havde vist sig at grisehandler Larsens Kvik inderst inde var tysk! Achtung! 
– Vi havde i øvrigt megen morskab på redaktionen over at det netop skulle 
være en hund. Vi var enige om at det simpelthen ville være for kompliceret 
at programmere en troværdig kat! Nå! – Men, ja, computernes rolle i tv-
serien var helt anderledes end det vi kender fra i dag. Og det der gør com-
puterne interessante er i og for sig også kun, i hvor høj grad de kommer til 
at ligne os eller udføre funktioner som vi troede var unikt menneskelige. 
Eller dyriske, om du vil. Og igen, skaber vi fremskridt eller bare mere kom-
pleksitet? Hvad siger frøken Tenna? Hvis man for eksempel – og den er 
allerede opfundet – masseproducerer en robot som kan ”hygge” lidt om de 
gamle på plejehjemmene – den kommer med mad, den hilser pænt og siger 
måske endda et par ligegyldigheder om vejret – simpelthen fordi det er 
blevet for dyrt eller besværligt at få rigtige, levende mennesker til at tage en 
bakke i hånden og sige ”goddag fru Olsen, hvordan går det med bentøjet i 
dag?” er det så et fremskridt eller blot øget elektronisk kompleksitet? Robot-
ten er fløjtende ligeglad, om det er fru Olsen eller hr. Jensen den spilder 
suppe ned ad, og når den går på standby for at lade sine batterier op, savner 
den ikke en eneste af dem eller tænker over, om fru Møller nu har det bedre 
i morgen eller det stadig værker i de hævede ankler. Og hvis vi en dag i 
vores evige visdom skaber et software der simulerer hjerteskærende be-
kymring, vil det så være det samme? Ville livet have nogen mening, hvis vi 
vidste at alle dem der hilser på os og spørger til humøret, blot er en række 
elektroniske kredsløb som er blevet programmeret af en eller anden nørd i 
Indien? – Eller vil det være fuldstændigt ligegyldigt, bare robotten er livag-
tig nok og vækker de samme følelser i os som et andet menneske ville have 
gjort, selvom robotten ikke selv kan føle noget som helst eller have nogen 
som helst glæde ud af de svar vi giver tilbage? Hm? 
 Men ville vi føle noget, hvis robotten ikke også gjorde? 
 Du så jo selv, hvordan folk reagerede på at Curlie blev slukket. 
 Men folk vidste jo ikke at hunden var en robot! 
 Kender du dét at man har siddet en halv dag og skrevet en artikel på 
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sin computer, og så lige pludselig så fryser skærmen og det er umuligt at 
bevæge cursoren eller gøre noget som helst? 
 Når Windows går ned?  
 Og du ikke har gemt en skid af alt det du har siddet og lavet siden 
klokken syv om morgenen!  
 Er det ikke ved at være en tværkulturel fælleserfaring? 
 ”Fælles frustration på tværs af racer og religion.” – Hvad gør du så? 
Du kan rode og regere med musen alt det du vil, maskinen reagerer ikke, 
du kan trykke noget så jammerligt på alle de taster du vil, det eneste svar 
du får, er dette umiskendelige elektroniske ”klonk” som på computersprog 
kort og godt betyder ”fuck dig din halvhjerne!”. – Hvad gør du så? Hvad gør 
så en ung veluddannet kvinde af det 21. århundrede? Hm? 
 Skælder ud? 
 På hvem? På dig selv, fordi du ikke har gemt 
undervejs, eller på computeren, fordi den ikke rea-
gerer? 
 Computeren, må jeg jo nok indrømme. 
 Gør det nogen forskel at du godt ved at com-
puteren ikke kan høre dig?  
 Pinligt... 
 Kan du huske Tamagochi-ægget? 
 En lille elektronisk dims som skulle passes? 
 Temmelig succesfuld lille dims, Frøken Tenna! 
Det samme gælder den robothvalp – ikke snothvalp, 
men robothvalp – som Sony bruger i deres reklamer. 
I Japan kan den købes. Ikke flere ubehageligheder på 
gulvtæppet, ikke noget med at glemme at købe 
hundekiks, ikke nogen lufteture eller møbler som er 
bidt i stykker, når man kommer hjem fra arbejde. 
Den skal bare have et stik i røven så den kan lade op 
natten over, så er den glad og leger med ungerne 
uden at bide eller slikke dem i hovedet med alskens 
ulækre bakterier. Skide smart! Kom ikke og fortæl mig at de børn bekymrer 
sig over, hvad der er inden i hunden! Hvalpen bjæffer og laver kunster og 
softwaret fungerer, så man er nødt til at træne den for at lære den alle 
mulige ting. Hvis man leger med den på den rigtige måde, opnår man et 
resultat. Hvis man ignorerer den, bliver den pisse irriterende og larmer ad 
helvede til. Selvom hunden ikke er andet end nogle elektroniske kredsløb, 
får jeg en følelsesmæssig belønning for at opdrage den. – Spørg lige hvem 

Weizenbaum wrote a rather stupid 
program called ELIZA, named after the 
Shaw heroine, which looked for a few key 
words in an input line, retrieved a canned 
response from a list, and inserted frag-
ments of the input line into its response 
(with some minor substitutions, like ”you 
are” for ”I am”). It could thus crudely 
simulate a conversation. One version, 
called Doctor, mimicked a Rogerian 
psychotherapist, taking advantage of Carl 
Rogers’ philosophy that a therapist should 
recast patients’ statements back to them 
for their contemplation (…):  
 

User: I have been rather depressed lately.  
 

Computer: Are you depressed often?  
 

User: Yes, almost all the time.  
 

Computer: Why do you say yes almost all 
the time?  
 

User: Right now I feel like I could cry.  
 

Computer: Is it because right now you feel 
like you could cry that you came to me?  
 

To Weizenbaum’s horror, one day he 
found his secretary transfixed at the 
terminal, pouring her heart out to the 
program. 

Steven Pinker 
The Language Instinct, 1994 
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der logrer med hvem! Sony dresserer simpelthen dig og dit barn til at lege 
med hunden på den rigtige måde! 
 Men den elektroniske hund er jo i stedet for en rigtig hund.  
 Robotten på plejehjemmet er i stedet for rigtige mennesker. Det sam-
me er billetautomaterne på de togstationer som i fremskridtets hellige navn 
ikke har nogen som helst mennesker ansat og i stedet skal overhænges med 
overvågningskameraer. Jo mere togene ser ud til at køre af sig selv, desto 
finere! Jo flere jobs vi kan overflødiggøre, desto mere udviklet samfund! En 
skønne dag er der sikkert nogen der opfinder en robot der kan være besøgs-
ven og opmuntre alle de mennesker, der er deprimerede over at de ikke har 
noget arbejde! Hvis du kan få dig selv til at sidde og skælde ud på en pc, 
hvordan tror du så ikke det føles at få en bunke jern til at adlyde, når man 
siger ”sit”? Uanset om Fido er en Schnauzer eller en Sony. Dine følelser er 
de samme! 
 Og sådan bliver det også, når min døde mor dukker frem på skærmen og 
spørger om jeg har det godt? 
 Du vil kunne bruge timer på at snakke med hende, selvom hun kun 
findes på harddisken i din bærbare. Og vil du være i stand til at slukke for 
hende? Hvis hun insisterer på at snakke videre? Ét er at det er svært at 
smide sin gamle mor ud af røret, når hun ringer i virkeligheden, hvordan 
tror du det vil være at se hende ansigt til ansigt, bedrøvelsen i hendes øjne, 
sorgen i hendes stemme, den skælvende overlæbe og det nedslåede blik, 
når du siger at du bliver nødt til at smutte? Hvis hun endda fælder en tåre?  
Computeren kan sågar få hende til at vride hænder! 
 Og det hele er bare en simulation? 
 Som et eller andet softwarefirma har udviklet omme på den anden 
side af Jorden, billedet af hende har du selv lagt ind. – Eller hvad med 
kæresten du slog op med, fordi han brugte for meget tid foran computeren, 
eller fordi han bare var et fjols? Men han kunne ikke give slip; dag ud og 
dag ind gentager han jeres forhold på skærmen, og to år senere har han 
omskabt dig til sin drømmekvinde, du skred ikke, du siger kun de ting han 
gider høre, dagligt bekræfter du ham i at han er vidunderlig, og inde i 
sengen har han en lolitadukke som han har været så opfindsom at kalde 
”Tenna”! Hm? Du fungerer stadig som det følelsesmæssige omdrejnings-
punkt for en social analfabet, der ikke har bedre ting at tage sig til end at 
spille pik foran en storskærm! Hm? Eller hvis han køber den store pakke, så 
har han et sæt virtual realitybriller han kan tage på, og så er lolitadukken 
dig! – Hvor fedt er dét? 
 Så kunne jeg vel købe et program magen til og kalde ham frem på skærmen 
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hver dag og håne ham sønder og sammen, så han til sidst græd så meget at kablerne 
inde i computeren blev våde? 
 Jeg vidste du havde det i dig! – Og hvad så den dag i tilfældigt mødes 
ansigt til ansigt? Han har brugt dig til sine behov, du har brugt ham til 
dine? I hinandens fravær, vel at mærke, men gør det noget? Hvor går din 
følelsesmæssige grænse mellem manden i kød og blod, og hans computer-
avatar som du har hånet dagligt? Hvor går hans grænse i forhold til dig? 
Eller hvad nu, hvis han i stedet for sex havde valgt at slå dig ihjel? Dagligt? 
Gennem to år. Det bliver 730 gange.16 Computernes hastighed fordobles 
hver 18. måned og prisen halveres – Moore’s lov hedder det; hastigheden 
stiger eksponentielt, mens prisen falder eksponentielt – det behøver slet 
ikke at vare så længe, før det første software dukker op. Så kan I elske og 
hade og behandle hinanden fuldstændigt hæmningsløst på ubestemt tid! 
Hm? Hvis I endda har været så betænksomme at lade avatarerne få forbind-
else i cyberspace, så kan krigen fortsætte i evighed, når I begge to er døde. 
Jeres efterkommere kan mødes i byretten og indgå forlig om hvem der skal 
slukkes først. Den eneste lille sky ude i horisonten er at computerchippen 
som vi kender den, er ved at nå grænsen for hvad den kan klare og hvor 
lille den kan blive.  
 ”Øv!” 
 Ja, det er hårdt at være menneske! Bum! Man kan simpelthen ikke 
gøre kredsløbene meget mindre eller hurtigere med den teknologi vi kender 
i dag. Men! Ingen grund til panik! Der er ny teknologi på vej! Og det er så 
den næste teknologi som kommer til at vende radikalt op og ned på vores 
verden og vores selvforståelse. Hvis vi udvikler den. Når vi udvikler den. 
De computere vi har nu, er nemlig baseret på elektroniske kredsløb. Det vil 
sige at et elektrisk signal passerer gennem kredsløbene i en chip, og så kan 
der være tændt eller slukket. Strøm eller ikke-strøm. 1 eller 0. Men proble-
met med størrelsen er at den elektricitet som går gennem lederne i chippen, 
giver både varmeudvikling og støj mellem signalerne – ligesom når der er 
noget der forstyrrer signalet til din mobiltelefon – og det gør at chippen som 
vi kender den i dag, ikke kan blive mindre. Jo tættere kredsløbene ligger på 
hinanden, desto mere forstyrrer de hinandens signal. Men så er det at man 
er ved at udvikle kvantecomputeren, som skal arbejde ud fra nogle helt 
andre principper. Her kan processoren være opbygget af individuelle atomer. 

                                                 
16 PS: De sidst aars retssag mod de dansk soldater i Texas som stod anklaget for og ha torturert amerikansk 
civile har hel tidn haft en sär genklang a Abu Graib, der netop skete paa Knallhatt’s tid. I skrivne stund det er 
fortsat usikkert, om soldaterne kan kendes skyldi i ders forbrydelse naar de har sidn barndommen spillet spil 
hvor de var altid torturbødler. Et a ders foretrukne spil har ironisk nok vist sig og vär det gamle amerikansk 
”Abu Graib”-spil. 
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I stedet for at lagre information i form af ”tændt eller slukket”, ”et eller 
nul”, så bliver det den lille atomare partikel, qubitten, som skal lagre infor-
mationen. Qubitten kan i modsætning til tændt/slukket befinde sig i en su-
perposition af både tændt og slukket, men kan også være enten tændt eller 
slukket. Den har alle muligheder. Derfor bliver kvantecomputeren ufatteligt 
mange gange hurtigere end de nuværende computere. Mener man. Hvis det 
altså lykkes at få den til at virke. 
 Kan den så regne ud, om alt det som vi belaster miljøet med er skadeligt, eller 
er den ligesom almindelige computere? 
 Hvad dét angår, er den ligesom alle andre com-
putere. Stoppeproblemet gælder også den. Desuden 
lider den under nøjagtig samme svaghed som de 
eksisterende computere: Man er nødt til at made den 
med den rigtige information. Det er også tvivlsomt, 
om den nogensinde vil kunne udføre den type af be-
regninger. Som det ser ud i øjeblikket, er den kun 
velegnet til visse arbejdsopgaver i forbindelse med 
kryptering. Og selvom man opfandt en kvantecom-
puter som kunne lave denne her slags udregninger, som kunne simulere en 
masse vanvittigt komplekse sammenhænge, så ville vi stadig være nødt til 
at programmere den korrekt. Det ville sikkert tage temmelig lang tid over-
hovedet at give computeren al den information, den skulle basere udreg-
ningerne på. Hvis vi vil vide hvilken effekt østrogenlignende stoffer eller 
diverse kemikalier har på den menneskelige krop, så er vi jo ikke alene nødt 
til at inkludere det pågældende kemikalie i vores udregning, men også alle 
processer i menneskekroppen samt de øvrige kemikalier og miljøbelastnin-
ger som vore kroppe udsættes for, og den synergieffekt som opstår, når de 
spiller sammen i miljøet eller i os selv. 
 Det lyder komplekst. 
 Det er komplekst ad helvede til! Og derfor har vores traditionelle 
videnskab heller aldrig været i stand til at regne det ud. Eller for den sags 
skyld forholde sig til synergieffekter i det hele taget! Hele vores miljølovgiv-
ning omkring udledning af kemikalier og skidt og møg i naturen eller 
mængden af konserveringsmidler i vores fødevarer, tilsætningsstofferne i 
babylotion og solcreme, alt sammen er baseret på at vi kun udsættes for én 
slags forurening ad gangen! Men det gør vi jo ikke! Men sådan har den 
klassiske videnskab været nødt til at tænke, for det har været de eneste sam-
menhænge den har været i stand til at påvise og regne ud, og man kan ikke 
lave naturvidenskab over noget man ikke kan påvise og regne ud!  

”You know nothing of future time,” 
pronounced Deep Thought, ”and 
yet in my teeming circuitry I can 
navigate the infinite delta streams 
of future probability and see that 
there must one day come a com-
puter whose merest operational 
parameters I am not worthy to 
calculate, but which it will be my 
fate eventually to design.” 

Douglas Adams 
The Hitchhikers Guide to the Universe 
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 Fordi videnskaben ikke har været i stand til at regne den komplekse sammen-
hæng ud, så har synergieffekter bare ikke eksisteret i videnskabelig sammenhæng? 
 For de er for komplicerede til at man kan dokumentere dem med den 
viden og de værktøjer vi har. Så hvis en eller anden nørd fik lyst til at prøve, 
så ville alle hans kolleger kunne skyde hans forskning i sænk alene af den 
grund at i det øjeblik man arbejder med mere end én, to eller max tre fakto-
rer som skal undersøges, så giver vores forskningsmetoder fortabt. Men det 
kunne så være her, nye computere, nyt software og andre former for ny 
teknologi kommer ind i billedet. De kunne teoretisk set være med til at give 
os et bedre beslutningsgrundlag med hensyn til den slags problemer, og en 
masse andre ting som vi ikke har en chance for at få svar på i dag. Simpelt-
hen fordi vi ikke kan lave computersimulationer, der er tilstrækkeligt avan-
cerede til at inkludere et realistisk antal faktorer. 
 I stedet for at flytte ud i jordhulen og spise bregner, så kan vi udvikle endnu 
kraftigere computere, som kan hjælpe os med at finde ud af, om der rent faktisk 
findes fremskridt eller ej? 
 Og hvis det ikke bliver kvantecomputeren, så er der dem der taler om 
DNA.  
 Til hvad? 
 Som programmeringsmedie inden i computerne. Dét man bruger de 
elektroniske kredsløb til i dag. Samme slags DNA som alle levende organis-
mer har i deres celler. – Du havde biologi i gymnasiet? 
 Jeg er sproglig student. 
 Og så ved du ikke hvad ”melior” betyder? Sig mig havde du ikke 
latin? 
 Det kan jeg da ikke huske noget af!  
 Nå ja, så kan det jo ikke være så forfærdeligt at faget bliver 
afskaffet! Vi kunne også bare afskaffe alle de fag ingen kan huske 
noget af! Så ville det være så meget desto hurtigere at blive student! 
– DNA er et molekyle som er ualmindeligt langt. – Du ved hvad et 
molekyle er? 
 Jeg havde fysik i folkeskolen! 
 Rent fysisk består molekylet af en ”rygrad” af sukkermole-
kyler som holder DNA-strengen sammen, og derpå sidder fire for-
skellige slags baser som er selve informationen. 
 Hvordan ”baser”? 
 Molekyler som ikke er ”syrer”. De fire baser er Tymin, Adenin, 
Guanin og Cytosin, i daglig tale T, A, G, og C. De fire baser sidder 
altid parvis, molekyle for molekyle hen ad hele DNA-strengen, og 
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det gør de på den måde at Tymin altid er parret med Adenin, og Guanin 
altid er parret med Cytosin, og vice versa. Fordi de sidder parret, siger man 
at DNA-strengen er en kæde af ”basepar”. – Fes det ind? 
 Det skulle jeg mene... 
 Parringen minder om den binære teknologi vi har i dag. Naturen 
bruger DNA’et som manual til at bygge proteiner efter, det er simpelthen 
en kode for information. Det er naturens teknologi, kan man sige. Den 
teknologi har vi nu tænkt os at kopiere. Så er vi godt nok ikke nede i den 
atomstørrelse som kvantecomputeren en dag kommer, men med en DNA-
computer vil vi være i stand til at komme uden om nogle af de problemer 
som traditionelle computere giver på grund af elektriciteten og varme-
udviklingen. Og hvis det lykkes at skabe en DNA-computer, så vil den 
under alle omstændigheder være betydeligt mindre og hurtigere end de 
elektroniske computere, vi har nu. De praktiske konsekvenser af de her 
teknologier går så i to retninger; den ene handler om de mængder af infor-
mation som pludselig kan lagres og behandles, den anden handler om at 
computerne bliver så mikroskopisk små at konsekvenserne er nærmest 
uoverskuelige. 
 Vi taler ikke længere om firkantede monstrummer på vores skrivebord, eller 
hvad? 
 Med hensyn til mængden af information, så kommer de nye compu-
tere til at kunne rumme så meget mere information end den menneskelige 
hjerne, og de vil være så mange millioner af gange hurtigere end vores 
hjerner at de vil være langt mere intelligente end os selv. Hvis vi altså pro-
grammerer dem til at være det. Men det er jo ligesom pointen med over-
hovedet at bygge dem, kan man sige, ellers kunne vi jo bare bruge det 
hoved vi allerede har! Og derfor har de traditionelle futurister kastet sig ud 
i et kapløb om, hvem der kan forudsige den mest plausible udgave af vores 
evige liv i cyberspace. 
 Men det var vel også det, du selv lige gjorde for lidt siden? 
 Og så har du alligevel ikke fattet en skid! Eller hvad? Jeg sagde jo 
netop at der er en væsentlig forskel! 
 At min bevidsthed følger ikke med ind i computeren? Det er bare al min 
hukommelse, men ikke mig selv der overlever derinde? 
 Det er din hukommelse der kommer til at ligge inde i computeren, du 
vil aldrig ”selv” komme til at ”opleve” ”det” ”derindefra”, fortsætte en 
form for bevidst eksistens, det er du alt for død til! 
 ”Alt for død”? 
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 Død! Det længste jeg vil strække mig i denne her infantile fremtids-
vision, det er at vi måske en dag får muligheden for at supplere vores egne 
hjerner med ekstra hukommelse, ekstra computerkraft. Specielt i det øjeblik 
computeren er bygget op af et programmeringsmedie vi allerede har i vores 
egen krop. Om du så får et stik i nakken, så du kan koble din hjerne op til et 
eksternt drive, eller vi bliver i stand til at lægge et fremmedlegeme i en eller 
anden form ind i hjernen, det må fremtiden vise.  
 Det lyder fuldstændigt åndssvagt! 
 Men ikke mere åndssvagt end at man allerede 
har været i stand til at indoperere en chip i hjernen 
på en blind mand. Hans øjne fejlede ikke noget, men 
det center i hjernen som skulle behandle informatio-
nen fra synsnerven, fungerede ikke. Med chippen 
blev han i stand til at skelne lys fra mørke og kunne i 
en vis grad navigere uden om større forhindringer. 
Det var ikke i farver og 3-D, vist snarere 16 felter i 
sort-hvid, men forestil dig, hvad det kan blive til selv inden for kort tid, hvis 
teknologien udvikler sig med samme hast som computerne har gjort i 
øvrigt!17 – Og hvem ville ikke gerne give sine børn alle de ekstra upgrades 
man havde råd til? Hm? Hvem ville ikke gerne sørge for at ungerne kom 
smertefrit igennem universitetet, hvis det eneste der skulle til var en DNA-
chip med ekstra hukommelse og mulighed for at kunne tænke 1000 gange 
hurtigere? Hvis det endda kunne ordnes med et lille indgreb af nogenlunde 
samme omfang som en blindtarmsoperation? Hm? Hvis det oven i købet 
kunne gøres ambulant? Og hvem ville få kvababbelse over at alle afrikaner-
ne, puertoricanerne, grønlænderne, dem fra betonbyggerierne og i det hele 
taget alle samfundets taberrøve ikke kunne være med? Hm? Ville det ikke 
bare være en fordel? Så er det så meget desto nemmere at kontrollere dem 
og holde deres sultelønninger nede under eksistensminimum. Holde dem i 
deres ghettoer. Bruge deres børn i sexindustrien. Glemme alt om dem, når 
de ikke længere tjener deres formål. Ville det ikke bare være en fordel? Hm? 
– KOM IND! 
 Jeg ville bare se, hvordan det går. 
 Det går fremragende!  
 Det er dig der er Tenna? 

                                                 
17 PS: Det kunsti öje er som bekendt allered en realitet. Lissom det kunsti öre er. Tilbag er kun og faa techno-
logien saa langt ned i pris, a vi ka slip for head sets og faa lagt al lydudstyr incl. transmitter ind i öret én gang 
for all. Efter signe Sony har allered udviklet et implantat, der ka modta signal og gengi lydn a et symfoni-
orkester i quadrofoni. Det enste problem er og protect signalet fra Nettet mod hackers, saa man faar ikk lyd i 
öret man ka ikk kontroller. 

Electrodes implanted deep within the 
brain are already used to treat Parkin-
son's disease. There is even specu-
lation that similar implants could be 
used to control behavior, such as 
eating, or to improve memory. With 
another few decades of escalating 
computer power, it is possible that we 
might even see the merging of mind 
and machine, with the development of 
brain implants that endow instant 
knowledge. 

Boinic body 
New Scientist, 30 October 2004 
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 Dav. 
 Rita. Sygeplejerske. – Opfører han sig pænt? 
 Eksemplarisk! 
 Godt. – I kan tage kaffe og saft derude, hvis I vil have det. 
 Det skal vi nok. 
 Tror du jeg voldtager hende? 
 Virker pillerne, Cornelius? 
 Årh, hold op!  
 Jeg ville bare lige se til jer. Vi er lige her ude, hvis der er noget. 
 Men det er der ikke! 
 Godt. Men så fortsat god fornøjelse!   
 Tak. 
 
 ”Så fortsat god fornøjelse”! Jeg skal give dig ”fornøjelse” skal jeg! – 
Hvor kom vi fra? 
 Computerne. Mængden af information. 
 Som var den ene praktiske konsekvens. – ”Fornøjelse”! De er nogen 
rejekællinger er de! Nå! Så var der den anden praktiske konsekvens, størrel-
sen. Bum! Se, når computerne bliver så små som de gør i fremtiden, så kan 
de gemmes i stort set alt. Absolut alt. Der kan sidde computere i den 
emballage som følger med dine varer i supermarkedet, så varen selv sætter 
sin pris ned, når den nærmer sig sidste salgsdato. Supermarkedet kan regi-
strere, hvad du køber og trække pengene på din konto i banken uden at du 
behøver stå i kø ved kassen. Køleskabet registrerer, hvad det selv inde-
holder, og hvad du lægger i det, når du kommer hjem. 
 Og så kan det selv fortælle mig, hvad jeg skal købe ind næste gang? 
 Om du har overskredet dit tilladte antal kalorier, om du har over-
skredet den mængde kolesterol du aftalte med dit forsikringsselskab, om du 
drikker mere end din arbejdsgiver vil acceptere, hvad som helst. Super-
markedets supercomputer kender dine vaner, ved hvad du køber næste 
gang, og sørger for at have det alt sammen på lager. Din skraldespand 
registrerer, hvad du smider ud, og kommunen regulerer din renovations-
afgift og sender dig e-mails om kostvejledning derefter.  
 Det lyder som det totale overvågningssamfund? 
 Velkommen til fremtiden! Homo liquens bliver ikke alene flydende, 
hun bliver også transparent. Grænsen mellem hvad der er dig og hvad der 
er dine omgivelser, bliver udvisket. Hemmeligheder bliver en umulighed. 
Og integritet – dette arkaiske hovmod at tro at man skulle kunne holde sin 
egen enhed ukrænkelig og uberørt – vil være et historisk kuriosum. 
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 Tak for kaffe! 
 Den kan der også være computere i! Så kan den selv måle syreniveau-
et i din mavesæk, registrere et eventuelt kaffedelirium og fortælle, om du 
overhovedet kan tåle en kop til. Der kan være computere i de kontaktlinser 
som du fik gratis for at ét eller andet analyseinstitut i reklamebranchen kan 
følge med i alt du kigger på. Du kan få en computer ind under huden, så du 
får at vide om du er ved at blive syg eller dine lykkepiller er ved at klinge 
af. Der kan være computere absolut over alt. Og så er vi allerede i gang med 
den tredje teknologi, nanoteknologien. Har du hørt om den? 18 
 Ikke andet end at det er fremtiden. Det er en af de 
teknologier som vi skal satse på. 
 Men ikke hvad den handler om eller hvilke 
konsekvenser den kan få? 
 Næ. 
 Nej, debatten er på mærkværdigste vis ude-
blevet! Vi er i gang med at opfinde teknologier som 
kan vende op og ned på stort set alle hidtil kendte 
begreber om, hvad der er liv. Og der er ikke nogen 
der omtaler den med så meget som et ord! Undtagen 
at ”so ein Ding müssen wir auch haben!” Koste hvad 
det vil! Og det vil det! Både penge og alt muligt andet! Men hvad er nano-
teknologi så? Hm? Det er faktisk en masse forskellige ting. Maskiner i mole-
kylestørrelse, DNA-computere, kvantecomputere, helt nye materialer og 
materialer, som kan tænke selv. – En millimeter er hvor meget? 
 En tusindedel meter. 
 Eller 10-3 meter, 0,001 meter. En mikrometer er en milliondel meter, 
10-6 meter. En nanometer er en milliarddel meter. 10-9 meter. Otte nuller 
efter kommaet, og så kommer nano. En milliondel af en helt almindelig 
millimeter! 
 Det er dér vi er nede nu? 
 I vores jagt på lykken! – ”Milliteknologien” – det er der godt nok 
aldrig nogen der har kaldt den – men det kunne være sådan noget som 
urmagerkunsten der blev opfundet i renæssancen, eller i det hele taget hele 
den klassiske mekaniske teknologi. Dét som var fremherskende, indtil tran-
sistoren blev afløst af det integrerede elektroniske kredsløb i 1960’erne og 
                                                 
18 PS: Dele af dette kapitel synes og stamme fra Scientific American special issue on nanotech Sept. 2001, 
men majoriteten Knallhatt maa ha hentet fra ETC Group’s report The Big Down: Atomtech – Technologies 
Converging at the Nano-scale, fra januar 2003, som han har downloaded fra www.etcgroup.org. I denne 
report termen atomtech er brugt. ETC staar for Erosion (kulturel og miljömässig), Technology (som omformer 
samfundet) og Concentration (af kommerciel magt). ETC Group var en a de förste NGOs som kastede sig ind i 
debatten omkring nanotech. – Der er link til rapporten paa baade-og.dk 

Det lille store dyr i 
åbenbaringen 

Med erhvervelsen af nye produktiv-
kræfter ændrer menneskene deres 
produktionsmåde, og med 
ændringen af produktionsmåden, 
af måden at sikre deres midler til 
livets ophold, ændrer de alle deres 
sociale relationer. Håndkværnen 
giver os et samfund af feudal-
herrer, dampmøllen et samfund 
med industrielle kapitalister. 

Karl Marx 
Filosofiens Elendighed, 1847 
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70’erne. ”Mikroteknologi” kan man så kalde de elektroniske kredsløb som 
sidder i vores computere i dag. Her er man nede at arbejde i størrel-
sesordenen omkring en milliondel meter, altså en tusindedel millimeter. Og 
det er dét der er ved at være for stort! Derfor er næste skridt nanotekno-
logien. Molekyleteknologi er der også nogen der kalder det. Eller atom-
teknologi. Fordi det i høj grad handler om at bygge og designe materialer 
og maskiner molekyle for molekyle eller atom for atom. – Ikke at forveksle 
med dét vi plejer at kalde atomteknologi, atomkraft og den slags som 
handler om at spalte atomerne for at få energi fra dem. Nanotech handler 
simpelthen om at bruge atomerne som byggeklodser. 
 Men kan man det? Man kan vel ikke bare tage en pincet og så sætte atomer 
sammen efter behov, styk for styk? 
 Jo, det kan man faktisk! Og det har man kunnet siden slutningen af 
80’erne. I ’89 var der nogle forskere hos IBM som skrev IBM’s logo med 35 
xenon atomer på overfladen af et nikkelkrystal. Alt i alt var det tre nano-
meter bredt. I større omfang er teknologien for dyr endnu, men det er på 
vej! For tyve år siden var genmanipulation fuldstændig fantastisk og uto-
pisk fremtidsmusik. Nu står det på hylderne i dit supermarked. Så nanotech 
kommer! Det kan du være sikker på. Bombe sikker! Spørgsmålet er kun i 
hvilken form? Det vil vende fuldstændigt op og ned på vores fysiske om-
givelser og vores forventninger til vores fysiske omgivelser. Det vil vende 
op og ned på produktionsprocesserne, ejerforholdet og ressourcerne, alt! 
Hele nanoteknologien befinder sig i grænselandet mellem dét der har med 
individuelle atomer og molekyler at gøre, og så det som inden for viden-
skaben kaldes ”makroverden”. Og makroverden behøver slet ikke være 
særligt ”stort”. Makroverden omfatter nemlig også mikroverden, altså det 
der ikke er mere end en milliondel meter, en tusindedel millimeter. Forskel-
len består i, at inden for nano arbejder man med de enkelte atomer, stort set 
styk for styk. I makro- og mikrovidenskaben, i milliteknologien og mikro-
teknologien arbejder man med materialer, hvor materialets egenskaber 
opstår ud fra billioner af atomers kollektive opførsel. 
 Som for eksempel? 
 Glasuren på en kage. Kredsløbet i en computerchip. Eller for den sags 
skyld et almindeligt stykke jern. Grunden til at det bliver blødt og smelter 
når du varmer det op, er at millioner billioner af jernatomer begynder at 
svinge på en gang. Varmen er svingningerne. Svingningerne er det vi 
kalder varme. Det interessante ved nanoteknologien er at alene dét at man 
går ned i størrelse – fra mikroskala til nanoskala – uden at ændre selve 
materialet, alene dét at man har med så få eller enkelte atomer at gøre, 
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medfører fundamentale forandringer i materialets egenskaber. – Hvad er et 
skolekridt lavet af? 
 Kridt? – Kalk? 
 Samme materiale som en muslingeskal. Forskellen er at taber du 
skolekridtet på gulvet, så går det i stykker. Muslingeskallen er hverken til at 
hugge eller stikke i. Kridtet er porøst, muslingeskallen er konstrueret med 
nanostrukturer der er anderledes. Samme materiale. Nøjagtigt samme 
grundstoffer. Det er kun arkitekturen i molekylernes indbyrdes konstruk-
tion der ændrer egenskaberne. 
 Men hvordan kan man se de enkelte atomer? Da jeg 
gik i skole, fik jeg da ikke at vide at man ikke kunne se 
dem? At de var for små, simpelthen?                          
 Jo. Men det er også hele tyve år siden, du gik i 
skole! Normale mikroskoper fungerer ved at man ser 
gennem nogle linser og stiller skarpt på sit objekt, og 
der kan man ikke se de enkelte atomer, det er rigtigt. 
Det man bruger til at se med er jo lys, og lyset bevæger sig i bølger. 
 Så meget kan jeg godt huske. 
 Afstanden mellem bølgetoppene er det der kaldes bølgelængden. 
Sådan er det også når man taler om radiobølger eller bølgerne ude på havet. 
Afstanden fra top til top kaldes bølgelængden. Lysets bølgelængde, det 
synlige lys som vi er afhængige af for at kunne se, ligger fra cirka 470 og op 
til 740 nanometer. Det vil sige at der er sådan cirka 5-700 nanometer mellem 
toppene. Det enkelte atom er under én nanometer.  
 Lyset er mere end femhundrede gange så ”stort” som det nanoteknologien 
handler om? 
 Derfor kan lys ikke ”se” nano, og derfor er nanomikroskoper slet ikke 
mikroskoper i normal forstand. De er specielle nanomikroskoper, og der 
findes i dag to slags. Og for begge slags gælder at man faktisk slet ikke 
”ser” atomerne men måler eller føler sig frem til deres overflade. Den ene 
type mikroskop måler elektromagnetiske kræfter hen over atomets over-
flade, det andet mikroskop fungerer som en gammeldags grammofon, hvor 
en ”pickup” føler overfladen på atomerne. 
 På atomer? Det er jo sindssygt småt! 
 Det er derfor det er så dyrt!19 Af og til er det størrelsen, det kommer 
an på! – Mikroskopernes målinger afbildes så på en computerskærm, og 
sådan kan man altså nu ”se” de enkelte atomer.  
                                                 
19 PS: Prisen har faldet drastisk de senste aar. I Indien og Kina de fleste gymnasier har adgang til nano-
mikroskoper og her i Europa vi er osse ved og vär med i udviklingen. 

Mikroskoperne 
In August 2002 IBM announced that 
it had developed a new electron 
microscope with receiving power less 
than the radius of a single hydrogen 
atom. 

The Big Down: Atomtech 
Technologies Converging at the Nano-Scale 

ETC Group, 2002 
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 Det lyder fuldstændigt langt ude! 
 Fremtidsdrømmen er selvfølgelig at bruge 
mikroskoperne til at flytte de enkelte atomer og sam-
mensætte nye materialer med helt nye egenskaber. 
Den ultimative vision er simpelthen at skabe funda-
mentalt set nye stoffer. 
 Og slippe dem ud i miljøet? 
 En af visionerne er blandt andet at de nye 
nanoting kan bruges til at rydde op i alt det rod vi 
allerede har lavet! Reparere hullet i ozonlaget for 
eksempel. Eller præparere verdenshavene, så de kan lagre mere forurening. 
– Nu kan dybhavsfisk jo gudskelov ikke tale eller hoppe op på land og 
demonstrere, så vi slipper for at høre dem brokke sig. Det er også alt for 
dyrt at bygge noget som helst kommercielt med mikroskoperne endnu. Det 
ville tage en evighed, hvis man skulle bygge hver ting enkeltvis, atom for 
atom. Men derfor er det også visionen en dag at kunne bygge ”nanobotter” 
som selv kan bygge flere nanobotter eller materialer som kan være selv-
genererende. – Det lyder betryggende ikke? – Og fordi nanoteknologi er så 
mange ting, så kan man i virkeligheden sige at der er fire ”slags” eller fire 
niveauer af nanoteknologi: masse-nano, nano-fabrikation, molekylær fabri-
kation, og bionic nano,20 og de har hver deres form for egenskaber.  
 Og dem er vi i gang med at opfinde nu? 
 Masse-nano er allerede sat i produktion. Nav-
net betyder ikke bare at der er tale om masseproduk-
tion – altså store mængder på én gang – men også at 
man skaber materialer som netop fungerer ved at de 
fremstillede molekyler fungerer en masse. Så der be-
høver man slet ikke mikroskoperne. I stedet benytter 
man sig af traditionel kemi. Det kan være maling der 
ikke krakelerer, airbags til biler, gennemsigtig sol-
creme i stedet for det der tykke hvide stads vi 
kender, smudsafvisende materialer, selvrensende 
vinduer og solceller, ridsefrit glas og ting som graf-
fitiafvisende vægge og i det hele taget stærkere, lettere og ”renere” overfla-
der og materialer. – Hvad er en fodbold lavet af? 
 Læder? En læderfodbold er lavet af læder. 
 
                                                 
20 PS: Denne opdeling Knallhatt har hentet fra ETC rapporten i hvilken de fire kategorier er: Bulk nano, Nano-
fabrication, Molecular manufacture, og Bionic nano. 

According to conventional thinking, the 
chemical properties of an atom 
depend on the way the electrons 
orbiting the nucleus are arranged in 
the series of shells. (...) 
Now this neat picture is being disrup-
ted by superatoms – clusters of atoms 
of a particular chemical element that 
can take on the properties of entirely 
different elements. The chemical 
behaviour can be altered, sometimes 
drastically, by the addition of just one 
extra atom. 

A new kind of alchemy 
New Scientist, 16 April 2005 

Masse-nano 
In 1999, the cost of buckyballs was 
around USD 600/gram. Just three 
years later, the cost had dropped to 
about 530/gram. Industry analysts 
predict that, with rapid advances in 
production processes, the price of 
buckyballs will fall to USD 10/gram 
by the end of 2002. Japanese inno-
vators claim that they will take down 
the price of nanotubes by 90 percent 
in one year. 

The Big Down: Atomtech 
Technologies Converging at the Nano-scale 

ETC Group, 2002 

http://www.baade-og.dk/


© Lene Andersen, 2015, andersen@andersenske.dk  
Find altid seneste udgave på www.baade-og.dk  87 

 Og et enkrones frimærke koster en krone! Hvad er den sammensat af? 
Trekanter, firkanter, femkanter? 
 Femkanter og sekskanter, tror jeg. Jeg har aldrig spillet fodbold. 
 En Buckyball er en perfekt sfære, en kugle som består af 60 kulatomer 
der er arrangeret ligesom fem- og sekskanterne i en fodbold. ”Fullerenes” 
bliver de også kaldt. De har navn efter Buckminster Fuller som godt nok 
ikke opfandt hverken buckyballs eller fullerenes, men derimod var optaget 
af arkitektoniske strukturer. Nanorør er ikke sfærer, men lange, tynde rør 
der også er sammensat af kulatomer som er arrangeret i sekskanter. – Kan 
du forestille dig en rulle hønsenet? 
 I nanostørrelse? 
 De kan være helt ned til én nanometer i diameter 
og op til 100.000 nanometer lange. 500 gange tyndere 
end lysets bølgelængde. Ikke nogen nål du får let ved at 
finde i en høstak! De er allerede sat i masseproduktion, 
og grunden til at man har store forventninger til dem, 
det er at de er 100 gange stærkere end stål og seks gange 
lettere. Og så leder de strøm bedre end kobber og kan også fungere som 
halvledere. Ta’ den! Enhver computerfabrikants drøm, ganske enkelt! 
Enhver flyfabrikants, bilfabrikants, eller for den sags skyld ethvert medici-
nalvarefirmas drøm. Man håber på at kunne bruge dem til at lave kunstige 
knogler og led, eller i forbindelse med bedre diagnoser og distribution af 
medicin i kroppen. – Der er bare ét lille problem… 
 Det er der vel altid? 
 Der er flere faktisk. ”There’s no such thing as a free lunch!” som ameri-
kanerne siger. I 2002 opdagede man nemlig at nanopartikler dukkede op i 
leveren på forsøgsdyr og hobede sig op, uden at leveren kunne komme af 
med dem igen! Nanorørene kan også trænge ind i levende celler uden at 
immunforsvaret opdager dem, og måske kan de endda hæfte sig på bakte-
rier og ad den vej trænge ind i fødekæden. – Og ved du, hvad der har 
samme facon som nanorør? 
 Nej? 
 Asbestfibre. I øjeblikket gør det ikke så meget, for hvis nanorør slip-
per fri i miljøet, har de en tendens til at klumpe sig sammen. Men en af de 
ting der forskes mest i er netop at ”af-klumpe” dem, så de lettere kan 
bruges som fibre enkeltvis.  
 Og så flyver de frit omkring som asbest? 
 Hvis de bliver vores foretrukne materiale til biler og fly, hvis de bliver 
fast ingrediens i asfalt, i slidbanerne på vores bildæk, og du forestiller dig et 
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harmonikasammenstød på Holbæk-motorvejen, så skulle det da være ual-
mindeligt mærkeligt, om du ikke fik suget lidt nanostøv ned i lungerne fra 
tid til anden, og så kan det jo sætte sig så mange steder. Der er sjovt nok 
ikke forsket meget i, hvad der sker hvis man indånder nanorør, eller for den 
sags skyld hvad der sker på længere sigt, hvis de bliver brugt til distribu-
tion af medicin i forbindelse med diagnosticering eller som biosensorer.  
 Samtidig lever teknologien en relativt upåagtet 
tilværelse med skyhøje budgetter uden at der foregår 
nogen særlig offentlig eller politisk debat om konse-
kvenserne. Flere hundrede millioner dollars om året, 
offentlige investeringer såvel som kommercielle. Hvis 
ikke milliarder.  
 Den danske stat sætter også penge i det? 
 Det tror jeg ikke der er nogen stater i vores del 
af verden som ikke gør. Ingen tør lade være. Køben-
havns Universitet oprettede Danmarks første deci-
derede uddannelse i nanotech i 2002. 
 Men hvorfor er der så ikke nogen der taler om det? 
 Måske vi synes at det er væsentligere at en del 
af befolkningen tager et tørklæde om hovedet inden de går hjemmefra om 
morgenen? Måske vi hellere vil læse om den fede dejskraber og denne uges 
måde at bage ægte scones på? Eller måske vi efterhånden bare er mættet 
med bekymringer og andre nyheder og dagligdags problemer, så der sim-
pelthen ikke er plads til et nyt emne? 
 Der er bedre billeder i grædende børn? 
 Det giver i hvert fald ikke nogen ekstraudsendelser eller rydder 
programfladen, hvis der pludselig er fire forsøgsdyr som får en sub-mikro-
skopisk molekylestruktur til at sidde fast i leveren. Det kan også være at 
teknologien bare er så kompleks og kompliceret at den simpelthen ikke 
egner sig til en kvalificeret offentlig debat. Min egen ensidighed er jo i og 
for sig et meget godt eksempel på at det er vanskeligt stof. 
 Og fordi det er besværligt, så kan udviklingen få lov at foregå for lukkede 
døre uden at der er nogen der opdager det eller mener noget om den? 
 Hvad plejer du selv at skrive om? Kunst og kultur? Boligmode? Hvad 
der ”rører sig”? Hm? Hvorfor tror du at det blev dig, jeg valgte at tale med, 
og ikke én af de der computerfetichister som har telefoneret mig sønder og 
sammen siden tv-serien? Hm? – Industrien er sjældent den der bringer 
usikkerhedsmomenterne frem. Til gengæld lover den stort set over én kam 
at nanoteknologien vil afskaffe fattigdom, sygdom, sult og træls arbejde, 

Nanotechnology is thriving in develop-
ing countries, but scaremongering 
could hinder investment, just as it 
stalled money being put into agricul-
tural biotechnology, says [a] survey. 
Its findings were published in Nano-
technology on Wednesday. The 
authors emphasise the potential 
benefits of nanotech. 
For instance, India is commercialising 
a nanoparticle drug-delivery system 
that was patented in the US. China is 
testing a nanotech bone scaffold in 26 
patients, and Brazil is developing 
nanomagnets to clean up oil spills. 
And Thailand, South Africa, Chile and 
others have funding for national 
nanotech programmes that also boast 
industry involvement. 

NewScientist, 31 January 2004 
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nærmest som ved et trylleslag. Stort set det samme som vi blev lovet med 
atomkraften og de genmodificerede afgrøder. Og i forbindelse med indu-
strialiseringen, IT-bølgen og DDT.  
 Og nu skulle det ske ved at putte computere i min kaffe og asbestlignende 
fibre i min medicin? 
 Moderne teknologi har af og til sin egen særprægede logik!  
 Det andet niveau eller anden ”generation” af 
denne her vidunderteknologi er decideret nanofabri-
kation. Her håber man på at skabe ”ting” som er sammensat af flere mole-
kyler, i modsætning til masse-nanoteknologien som i og for sig bare skabte 
mange af en enkelt slags molekyler. – Legede du med Lego som barn? 
 Gør alle ikke det? 
 Hvis første step var at skabe de enkelte klodser og hælde dem ned i 
en stor bøtte, så handler andet niveau om at få dem til at bygge strukturer af 
sig selv. Hvis første step var de strømførende nanomaterialer, så er andet 
step at få dem til selv at arrangere sig i de elektroniske kredsløb, som skal få 
computeren til at fungere. Jagten på de rette kemiske katalysatorer som får 
molekylerne til at self-assemble, er gået ind! 
 Det ultimative selvlegende legetøj? 
 Er det ikke enhver legetøjsfabrikants drøm? Så slipper man for alle de 
der snottede småbørn i deres ildelugtende bleer, som alligevel ikke forstår, 
hvordan legetøjet rigtigt virker. Men som med alt byggelegetøj, så er det 
byggeriet der er det sjove, når først det er der, så skal du se, så er det heller 
ikke godt nok.  
 Så skiller man det ad og bygger noget nyt?  
 Så er næste skridt molekylær fabrikation. Som 
også leger med sig selv! Første og andet step er alle-
rede realiteter i større eller mindre omfang, også selv-
om de blot er i deres spæde begyndelse. Med tredje 
niveau, den molekylære fabrikation, begynder det at 
blive interessant! Her bevæger vi os ind i blandt an-
det den bioteknologi som vi talte om tidligere. Med den molekylære fabri-
kation er det planen at skabe nanobotter, som kan bygge nye materialer 
molekyle for molekyle, så man til sidst står med et færdigt produkt i hån-
den, som er til at tage og føle på eller spise til aftensmaden! 
 Hvorfor høste kaffebønner og putte computere i dem bagefter, hvis 
du kan ”dyrke” kaffepulver og computer i én og samme proces? Det er jo 
spild af tid! Hvorfor udsætte sig for alt det besvær som skal til for at slagte 
en ko og bage et brød, hvis man gerne vil have en burger? Hvorfor ikke 

Nanofabrikation 

Molekylær 
fabrikation 

A common mistake that people 
made when trying to design 
something completely foolproof 
was to underestimate the ingenuity 
of complete fools. 

Douglas Adams 
Hitchhikers Guide to the Galaxy 

http://www.baade-og.dk/


© Lene Andersen, 2015, andersen@andersenske.dk 
Find altid seneste udgave på www.baade-og.dk  90 

bare downloade koden fra internettet, smide en elementplade i køkkenets 
nanoboks, og så vente de par sekunder det tager at få en burger konstrueret 
molekyle for molekyle? Med salat og mayonnaise og hele moletjavsen!II 

 Mums! 
 Grundstofferne er de samme, du kan ikke sma-
ge forskel. Og så slipper du også for BSE. 
 Med mindre der er nogen der har hacket opskriften 
og forsynet den med en virus? 
 Så abonnerer du bare på en firewall til dine køk-
kenmaskiner. – Der er mange, også fagfolk inden for 
nanotech, som siger at det her scenarium aldrig vil 
kunne lade sig gøre. Det kunne heller ikke ”lade sig 
gøre” at få ting af metal til at flyve. Ikke desto mindre 
lider en del mennesker under den illusion at de har 
fløjet på charterferie. I en ting af metal. Og hvis det 
”ikke kan lade sig gøre”, hvorfor bliver der så alli-
gevel postet millioner af dollars og kroner og yen og 
alt muligt andet i at få det til at lykkes? Hm? Forud-
sætningen for at det kan lykkes, er at man kan bygge 
nanobotter som selv kan bygge flere nanobotter som 
kan bygge flere og så videre. ”Replikatorer” kalder 
man dem. – Husk ordet replikator, for det kommer vi 
til at vende tilbage til! Problemet med step tre, mole-
kylær fabrikation, er at man skal konstruere en robot 
i molekylestørrelse som er i stand til at formere sig. 
 Kunstigt liv? 
 Der er ikke noget at sige til at det må give et guddommeligt kick at 
arbejde med det her, vel? Men hvis man nu ikke er helt guddommelig nok 
til at kunne konstruere nanobotter fra scratch, så er en af mulighederne at 
manipulere de processer som finder sted i naturen allerede. Så er man godt 
nok kun en halvgud, men Perseus klarede sig jo i og for sig også udmærket! 
Hvis man kunne lure naturen dens teknikker af, så kunne man fremstille 
nye typer materialer som kunne regenerere sig selv, danne mere af sig selv, 
eller på alle mulige måder reagere på ydre påvirkning fra omgivelserne.  
 Intelligent tapet? 
 Ja, du griner, gør du! Men det er én af de ting som er på tegnebrættet: 
tapet som selv regulerer varmen eller lysstyrken i det rum, du opholder dig. 
__________________________ 
II Det er altså ikke mig, der har knald i låget! Eksemplet står i ETC’s rapport! 

 
Atoms are so small that cobbling 
anything together one atom at a time – 
or even one molecule at a time, at the 
rate of one assemblage per second, for 
example – would take longer than the 
history of the world to build somet-
hing the size of the head of a pin. A 
single gram of carbon contains 
50,000,000,000,000,000,000,000 atoms 
– just assembling enough of them to 
make the graphite to fill one pencil 
would become the life’s work of 
Father Time. But if assemblers could 
be created that were capable of 
producing copies of themselves (called 
replicators) and if assemblers and 
replicators could cooperate to work in 
unison, in a kind of combination 
nano-scale assembly-line and barn-
raising, they would be able to create 
products on the macro-scale. Armies 
of self-replicating nanobots could 
build everything from a Big Mac to a 
Mac Apple to the Big Apple. A 
battalion of a trillion nanobots would 
still be too small to be seen with the 
naked eye.  

 The Big Down: Atomtech 
Technologies Converging at the Nano-scale. 

ETC Group, 2002 
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Det var derfor væggene altid stod og flimrede på politistationen i CPH. Det 
kom til at se ud ad helvede til på fjernsynet, men det var dét der var idéen! 
 Men det virkede ellers meget fremtidsagtigt. 
 Det var også dét vores scenograf sagde. Ikke at jeg tror, hun havde 
fattet en bønne af, hvad det handlede om, men det havde drengene i special 
effects til gengæld! Selvom det ikke blev kønnere af den grund! Vi var i 
virkeligheden alt for tidligt ude rent produktionsteknisk, da vi lavede ku-
lisserne i computeren. Havde vi lavet serien i dag, kunne vi have gjort det, 
så man slet ikke kunne se at baggrunden var kunstig. Så bare på de få år har 
computerne udviklet sig. – Eller rettere: er kommet så langt ned i pris at 
danske tv-produktioner har råd til at bruge dem! 
 Så var det også nanoteknologi der fik politibilerne til selv at rette sig ud, når 
de havde fået en bule? 
 Det er kun vores mangel på fantasi der sætter grænser! Og har du 
penge så kan du få, men har du ingen så må du gå. Bum! Så enkelt er det! 
Det korte af det lange er at nanoteknologien kommer til at rykke ved hele 
vores forestilling om, hvordan vores fysiske omgivelser kan forventes at 
opføre sig. Fundamentalt. Med nanoteknologien er det ikke alene menne-
sket der bliver flydende, mange af vores omgivelser som plejede at være 
”faste” vil få selvregulerende egenskaber og organiske træk. De vil være i 
en eller anden form for konstant flux. Og det er i bund og grund sådan 
naturen fungerer; det hele er molekylære maskiner! 
 Som arbejder uafhængigt af hinanden? 
 Som arbejder afhængigt af hinanden. Kommunikationen mellem enhe-
derne er faktisk én af nøglehovedpinerne i nanoteknologien. Et af proble-
merne ved den molekylære fabrikation er nemlig, at hvis den rent faktisk 
lykkes, hvis det virkelig lykkes at skabe materialer der kan regenerere sig 
selv, eller lave mere af sig selv, hvordan fanden får man så skidtet til at hol-
de op igen? Inden man sætter nanobotter i gang med at producere løs, er 
man nødt til at sikre sig at man kan slukke for dem igen – eller at de selv 
holder op med at bygge eller arbejde, når det man satte dem til at lave er 
færdigt. – Har frøken kulturskribenten set Fantasia?  
 Tegnefilmen? Ja. 
 Kan hun så også huske Mickey Mouse som Troldmandens Lærling? 
 Kosten som henter vand. Hver gang han forsøger at slå en kost i stykker, 
kommer der bare flere koste som henter mere vand? 
 Hvis én nanobot-replikator kan skabe én kopi af sig selv på tusinde 
sekunder, så kan de to skabe endnu to på de næste tusinde sekunder, efter 
endnu tusinde sekunder er der otte, og efter ti timer ville der være over 68 
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milliarder. På mindre end en dag ville de veje et ton, på mindre end to dage 
ville de veje mere end Jorden, og efter fire timer mere ville de overstige den 
samlede masse af Solen og alle planeterne tilsammen.III Og det sjove ved det 
er at det ville være os de blev bygget af! ”Gray goo” er det blevet kaldt. Gråt 
smat! – Ikke nogen særligt malerisk apokalypse, vel? Måden at undgå det 
på er selvfølgelig at designe replikatorerne, så de ikke kan arbejde uden et 
bestemt ”brændsel” eller uden en bestemt energitilførsel som nødvendigvis 
må være et eller andet der ikke findes frit i naturen eller miljøet. Men pro-
blemerne stopper ikke dér! 
 Nanoteknologien er også oplagt at bruge til spionage – kameraer og 
mikrofoner der er så små at ingen kan se dem. Som endda kan fjernstyres 
og formere sig selv. Hvilken psykopatisk diktator ville ikke gerne sælge sin 
gamle bedstemor for at få fat i det? For slet ikke at tale om nye, spændende 
nano-massevåben! Ikke alene vil de være så små at de kan indåndes og slip-
pe forbi vores immunforsvar, ind i cellerne, de kan simpelthen forprogram-
meres til først at slå til på et givet signal. Hvis teknologien fandtes, kunne 
du allerede gå rundt med en venlig hilsen fra en fjendtligsindet regering i 
hver eneste af dine celler uden at ane noget om det. – Eller vores egen rege-
ring for den sags skyld! Og djævelskabet bliver først aktiveret i det øjeblik 
du knytter næverne og skriger ”Al magt til Ørådet!”! Eller næste gang du 
tænder for radioen og hører Sinatra synge ”I’ve got you under my skin”! 
 Det får jo Orwell til at ligne den rene Peter Plys! 
 På en god dag og i solskin! Der er også muligheden for at skabe liv 
helt fra bunden af. Ikke blot de selvreplikerende nanobotter, men hele orga-
nismer ligesom planter og dyr og os selv. Og hvis det lykkes, så betyder det 
også at vi heller ikke behøver at dø. 
 Evigt liv?  
 For dem der har råd, selvfølgelig. Det sidste og 
fjerde niveau med hensyn til nanoteknologi er nem-
lig bionic nano. Én af de virkelige fremtidsvisioner er 
at implantere kunstige lemmer og nerveceller, så 
lamme kan komme til at bevæge sig. Og den typiske 
science fiction vision som måske slet ikke er så urea-
listisk endda, er de såkaldte cyborgs – cybernetic or-
ganisms. 
 Halvt menneske, halv maskine? 
 Du kan  kalde  folk  med  pacemaker  for  første  
________________________________ 
IIIAtomtech: Technologies Converging at the Nano-scale . 

Bionic nano 
Artificial blood would boost supplies 
for transfusion and prevent the spread 
of infection. But developing a blood 
substitute has proved difficult. One 
problem with many attempts is that 
they cause capillaries to collapse. 
Sangart, a company in San Diego, 
California, claims to have made 
headway by coating haemoglobin, the 
oxygen-carrying molecule, with poly-
ethylene glycol, the goop used to 
thicken shampoos. The resulting fluid 
is as thick as normal blood and is said 
to keep capillaries open by retaining 
its oxygen for much longer. 

Bionic body 
New Scientist, 30 October 2004 

http://www.baade-og.dk/


© Lene Andersen, 2015, andersen@andersenske.dk  
Find altid seneste udgave på www.baade-og.dk  93 

generations cyborgs. De næste er på vej. Når vi er nede i nanostørrelse, er 
distinktionen mellem biologisk og ikke-biologisk materiale flydende, og så 
er det kun et spørgsmål om tid, inden vi smelter sammen med teknologien. 
– Hvem ville for eksempel ikke gerne være det geni der konstruerede kun-
stige telomerer ved hjælp af nanoteknologi? Eller den direktør som har ham 
ansat? Hm? Helt konkret bliver der lige nu forsket i kunstige røde blod-
celler. Dels ”almindelige” kunstige blodceller som kan bruges til blodtrans-
fusioner uden risiko for at der følger sygdomme med. Men så sandelig også 
”forbedrede” blodceller som kan levere 236 gange så meget ilt som dem du 
har i dag. Det vil selvfølgelig være storartet for dem som gerne vil vinde De 
olympiske Lege, men det vil være endnu mere storartet for den regering 
som kan injicere dem i sine soldater eller politifolk som så bliver stort set 
uovervindelige. – For slet ikke at tale om, hvor storartet det vil være for det 
firma som har monopol på produktet! 
 Så hvis jeg gerne fortsat vil have mine demokratiske 
rettigheder om 50 år…? 
 Om ti år! Så kan det godt være det var på tide 
at få dine små velmanicurerede livsstilsfingre ud nu! 
Under alle omstændigheder skulle du måske se at 
gøre noget ved sagen imens du har din frie vilje til at 
gøre det! Et helt konkret bud på teknologien er im-
plantater af chips i hjernen. Sådan! I første omgang 
vil man påvirke den fejlfunktion som psykopater har 
i den del af hjernen, der hedder amygdala og som 
gør dem ude af stand til at føle empati. Men hvorfor 
nøjes med psykopaterne? Der er så mange andre 
kriminelle elementer som ville have glæde af at passe 
bedre ind i samfundet. Almindelige ballademagere, 
demonstranter og gemene tyveknægte. – Og hvorfor 
standse der? Hvad med alle de umulige unger? 
 I stedet for mph? 
 Det er pisse usundt for miljøet med al den 
medicin! Og virkningen holder jo heller ikke, når 
man slutter med pillerne. Hvis lille Ole-Bole ikke kan 
sidde stille sin i skole, er det så ikke meget lettere én 
gang for alle at lægge en chip i hjernen på ham, så 
han læser sine lektier, holder op med at pille næse og 
i øvrigt finder det vanvittigt interessant at sidde 
hjemme fredag aften og spille canasta med sin far og 

Dr. Vosknocker: 
Patient B5 here has been 
fitted with the new V-chip. 

Eric: 
Oh, my head hurts! 

Dr. Vosknocker: 
Don’t worry about that, now 
I want you to say “doggie”. 

Eric: 
Doggie. 

Dr. Vosknocker: 
Notice that nothing happens! 
Now say “Montana”. 

Eric: 
Montana. 

Dr. Vosknocker: 
Good! Now, “pillow”. 

Eric: 
Pillow. 

Dr. Vosknocker: 
Alright. Now I want you to 
say “horse fucker”. 

Mrs. Cartman: 
Go ahead Eric, it’s alright. 

Eric: 
Horse fuck… CHZZZRRRSSSS 
(THE V-CHIP ZAPS HIS BRAIN) 
ARGH, damn it, that hurt! 
God damn it! CHZZZRRRSSSS 
Auw! Fuck! ARGH! 

Dr. Vosknocker: 
Now I’d like you to say ”big 
floppy donkey dick”. 

Eric: 
No! 

  Dr. Vosknocker: 
Success! The child doesn’t 
want to swear! 

Eric: 
This isn’t fair you sons of 
bitches CHZZZRRSSS ARGH! 
CHZZZRRSS 

South Park  
Bigger, Longer & Uncut 
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mor i stedet for at gå til fest og tage ecstasy? Hvis dit klonede og genmani-
pulerede lille nuttede vidunderbarn bare ikke vil løbe hækkeløb og skaffe 
familien den distriktsmedalje i bronze som far og mor ikke selv kunne løbe 
hjem, hvorfor så ikke downloade det hækkeløbsfanatikerprogram som du 
alligevel fik gratis med i købet, da junior fik implanteret sine Nike benpro-
teser? 
 ”Just do it!” 
 Hell, yeah! Og mens du nu er så stille og prøver at regne ud, om jeg er  
rablende vanvittig eller der er hold i det jeg siger, så kan du få de tre skræk-
scenarier som nogle af skeptikerne har opstillet.21 Plus ét til! 
 Det første er Gray Goo som vi allerede har været inde på: selvreplike-
rende robotter der er så små at de slet ikke kan ses, men som formerer sig 
ukontrollabelt indtil deres appetit efter råmaterialer og energi har ædt hele 
eller betydelige dele af verden. 
 Det andet er Gray Governance, hvor supermaskiner udvikles til at kun-
ne håndtere komplekse menneskelige og miljømæssige systemer og – en dag 
– overtager verden eller udelukkende er i hænderne på en lille magtfuld elite 
som bestemmer alt. Inklusive måske endda en væsentlig del af dine tanker 
og følelser. Når først processen er patenteret og monopoliseret, og når vi 
alle sammen er tvunget til at købe ét og samme produkt, så har vi ikke en 
nanny som tørrer os om næsen, så er det nano som tørrer os i røven! 
 Det tredje er, når biologiske organismer kombineres med mekaniske 
maskiner, replikatorer med andre ord, og disse replikatorer eller nye orga-
nismer fortsætter med at gøre præcis det som naturen har udstyret dem til 
at gøre, nemlig at formere sig. Green goo, er det blevet kaldt. Grønt smat. 
Sådan en gang ”forbedrede” bakterier kunne sikkert hurtigt lave et areal på 
størrelse med Hellerup eller Himmerland om til en rigtigt interessant skim-
melost! Hvis vi ikke engang kan slippe af med den medicin vi har nu, så 
skal nanoteknologien nok gå hen og give en masse sjov! – Hvem ved, måske 
får teknologien en dag sin egen docu-soap?  
 Og så er der én overraskelse mere som nanoteknologien har til os. Og 
når jeg siger overraskelse, så er det fordi der vitterligt ikke er nogen der 
aner, hvad det kan få af konsekvenser. Når partikler i nanostørrelse kan 
slippe ind i kroppen, når vi indånder dem sammen med luften, så er det 
fordi de ting i nanostørrelse som allerede findes naturligt i vores om-
givelser, ikke er farlige for os. Vores lunger har simpelthen aldrig haft et 

                                                 
21 PS: Alle tre scenarios Knallhatt har fra The Big Down: Atomtech – Technologies Converging at the Nano-
scale. Og opremse hvor han fik ret og hvor han had fejl ofcourse er omsonst nu, men kravet i sin tid om a al 
bio-nano research sku forläggs til Sydpolen eller Maanen näppe kom en dag for tidlit. 
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naturligt behov for at beskytte os mod noget i nanostørrelse, simpelthen 
fordi fænomenet er så godt som ikke-eksisterende i naturen. Biologiske og 
mineralske partikler i naturen er for det meste oppe i mikrostørrelse, altså 
tusinde gange større end nano. Der er kun tre undtagelser, men det er 
nanopartikler som vi har vænnet os til i løbet af evolutionen, og derfor er de 
uskadelige for os. Det er forskellige ufarlige svampesporer, det er noget 
småkryb som hedder mycoplasma, og så er det saltkrystaller fra for eksem-
pel havvand; når bølgerne sprøjter og vandet fordamper, løfter det salt-
partikler med op i luften, og dem indånder vi, men kroppen har brug for 
salt, så det opløses bare og indgår i kroppens forskellige processer.22  
 Men kroppen har ikke brug for nanorør? 
 Ikke med mindre man har tænkt sig at opføre en model af Epcot 
Centret i sin lever! Og det er med garanti en mønsterbeskyttet konstruktion, 
så du får bare en retssag på halsen, hvis du laver ulovlige kopier! – Så længe 
vi bare forurenede med alle mulige kemikalier, lukkede vi kun døde ting ud 
i et levende system. Men med genteknologien og gradvist også med nano-
teknologien begynder vi at lukke levende ting ud i et levende system, og 
hvis DDT kan dukke op i brystmælken hos eskimoer oppe på indlandsisen, 
hvor der med garanti aldrig er blevet sprøjtet mod malaria, så kan vi også alt 
andet lige vente os et rigtigt interessant oprydningsarbejde efter de nye 
teknologier her. 
 Og industrien siger vel selv at det ikke kommer til at ske? 
 Sådan skal industrier sige! Det står i Grønspættebog for Industrimag-
nater. Så dér er ikke noget nyt under solen. Til gengæld kan det jo være at vi 
får kureret alle sygdomme, bliver konstant lykkelige, udrydder sult og fat-
tigdom, redder miljøet, afskaffer al krig og får termostatisk tapet. – Der er i 
øvrigt en ting som er tankevækkende i forbindelse med nanoteknologien og 
bioteknologien, og det har med Biblen at gøre. Kan du gætte hvad det er? 
 Gud opfandt nanoteknologien? 
 Det kan man sådan set godt sige. Men hvad går Darwins lære ud på? 
 Evolutionen? 
 Som betyder hvad? At verden er i konstant forandring! Den er ikke 
færdig. Hvad går Biblens skabelsesberetning ud på? At Gud skabte verden 
én gang for alle. Ifølge kristendommens verdenssyn er det biologiske miljø 
altså en statisk størrelse, hvor ting forbliver som de altid har været. Uanset 
hvad mennesket finder på. Når kreationisterne tror på at Gud skabte ver-

                                                 
22 PS: Desvär det har värt umulit og find ud a hvor Knallhatt har disse ting fra. De tre förste risker fremgaar a 
ETC’s report, men den 4. han maa ha fra noet andet sted. Hva var tilgänglit om emnet for 30 aar sidn var 
sparsomt, however, saa kilden er umuli og slaa fast. 
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den, sådan som det står i Biblen, og når de benægter Darwins udviklings-
lære, så betyder altså i sin yderste konsekvens at muligheden for mutation i 
organismer ikke eksisterer. Ergo bliver bioteknologien og nanoteknologien 
intet mindre end harmløse. Lukker man dem ud i miljøet, begynder miljøet 
ifølge det bibelske verdensbillede ikke at forandre sig. Jeg tvivler på at der 
er teologer eller kristne fundamentalister, der har tænkt så langt eller har 
gjort denne her kobling, men det gør kun kreationismen så meget desto far-
ligere! – Og nanoteknologien med, for den sags skyld! Til gengæld er funda-
mentalistisk kristendom generelt imod teknologier som forsøger at gå Vor-
herre i bedene og skabe kunstigt liv eller som krænker fostret selv sekunder 
efter undfangelsen, også selvom det i anden sammenhæng kan være med til 
at redde liv. Og hvad kan man så lære af det? At religion ikke kan sige 
noget om biologi, og at naturvidenskab ikke kan sige noget om Gud. Men at 
både religion og naturvidenskab eksisterer i den samme verden og begge er 
en del af vores måde at forstå verden på, og derfor er de nødt til at forholde 
sig til hinanden, men det går galt, når man nægter at anerkende hinandens 
kompetencer og tror at man selv kan svare på det hele! 
 En af episoderne i CPH1 handlede om folk der lod sig fryse ned da de døde, 
kryogenetik, er det ikke også det man regner med at kunne anvende nanoteknologi-
en til? 
 Endnu et eksempel på at teknologien begynder at pille ved vores reli-
giøse forestillinger! Hvor er ”sjælen” for eksempel, mens man ligger i fryse-
ren? – Hvordan ser frosne grønsager ud, når du hiver dem op af fryseren! 
 Når man tør dem op bliver de slatne? Det samme sker, hvis man fryser 
mennesker ned og forsøger at tø dem op igen? 
 Vand udvider sig, når det bliver frosset. Grøntsager indeholder vand, 
og derfor sprænger vandet plantecellerne under nedfrysningen. Når hr. og 
fru Olsen bliver frosset ned, går alle kroppens cellemembraner i stykker, 
fordi cellerne er fulde af vand. Drømmen hos alle disse her elskværdige 
mennesker som har været så forudseende at bruge deres sparepenge og 
bidrage til bruttonationalproduktet ved at fryse sig selv eller deres hoveder 
ned, er at det en dag alligevel kan lade sig gøre at tø dem op igen. Fordi små 
nanobotter kan gå ind og reparere vævet celle for celle i forbindelse med 
optøningen.  
 Det lyder meget amerikansk. 
 Kan man forestille sig noget mere uamerikansk end at blive gammel? 
 Det skulle da lige være at blive kommunist. 
 Glem alt om al-Qaeda, lad os oversvømme dem med 90-årige kom-
munister! Man ser dem for sig vælte ind over den canadiske grænse, klam-
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rende sig til deres gangstativer. Sikke en docu-soap! Så skal der sgu nok 
komme gang i salget af lykkepiller! – Men det leder os faktisk hen på den 
næste ting vi skal tale om, en ting som vi arbejdede med på CPH, da vi 
spurgte os selv, hvad vi har gang i, nemlig USA! 
 Fordi de er forud for os? 
 For at kunne sige noget om udviklingen i Danmark og Europa i kig-
gede vi simpelthen på USA og den udvikling i USA som alle vi andre før 
eller siden kopierer. – Henter du ikke noget kaffe? 
 Jo! – Hvor?  
 Der står altid noget lunkent sprøjt ovre i opholdsstuen, men hvis du 
spørger pænt kan du få køkkenet til at give os en frisk kande. Så låner jeg 
din mobiltelefon og drejer halsen om på Mitzi imens! 
 Og så skal jeg hænges ud som den der sladrede? 
 Vil du vide hvor kaffen er eller vil du sidde og spille hellig?  
 Du taster nummeret og trykker på den grønne. – Køkkenet? 
 Lige nede ad gangen og til højre. 
 Ja? 
 Du har vel hentet kaffe før? 
 Selvfølgelig… 
 Hvad venter du så på?           
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∆ΙΑΨΑΛΜΑΤΑ ΙΙ  
 
 
To citronvand, en sandkage og en kvart kaffefløde ligger for enden af kasse-
båndet. En gammel dame med krummet ryg gennemleder sin taske med 
langsomme bevægelser. Håret er næsten hvidt, og hendes vandondulerede 
krøller synger på sidste vers. Det gør den blomstrede kjole og hendes 
hæklede trøje også. Ansigtet er furet, og nu begynder det at bære et skær af 
angst og desperation: ”Jeg kan ikke finde min pung...” siger hun med skam 
i stemmen til pigen bag kassen. 
  Køen op til kassen vokser sig ubarmhjertigt længere og længere. Det 
er varmt. Sommeren har vist sig fra sin mest lumre side, og otte-ti vildt 
fremmede mennesker er begyndt at sende hinanden himmelvendte øjne. 
 ”Jeg er sikker på, at den var der, da jeg gik hjemmefra!” næsten tryg-
ler damen og søger videre i dybet uden resultat. 
 Folk begynder at røre utålmodigt på sig og kigger demonstrativt på 
armbåndsurene. 
 ”Skal jeg se efter for Dem?” spørger pigen. 
 Damen lyser op. ”Vil De det?” siger hun lettet og rækker tasken frem 
over kassebåndet.  
 Et par sekunder efter er pungen fundet.  
 ”Den lå vist også lidt gemt bag et par andre ting...” opmuntrer den 
unge kassedame. ”Skal jeg finde pengene frem for Dem også?” 
 ”Jeg ser jo så dårligt...” Damen har fået kontakt. ”Det er så vanskeligt 
med nogle af de små mønter... Min niece kommer til kaffe...” 
 ”Nu skal De se, jeg tager 50’eren her, og så får De 2,50 tilbage. Dem 
lægger jeg ned til mønterne. Sammen med bonen.”  
 ”Tak. Tak skal De have!” 
 ”Det var så lidt.” 
 Damen får sin taske tilbage og går med langsomme skridt ned mod 
sine varer. Pigen bag kassen sætter gang i kassebåndet og scanner de næste 
varer ind. I køen ånder alle lettede op og begynder at stimle nærmere 
kassen. 
 Når jeg bliver gammel, er der ingen kassedame. 
 
Ting bliver ikke bare væk, de forsvinder altid et sted hen. – En god ting 
altid at huske, uanset om man leder efter sine briller eller lukker kemikalier 
ud i naturen. 
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 Hvad sagde køkkenet? 
 At det er typisk Cornelius at komme og tro at han kan få særforplejning i tide 
og utide! – Det som hende den lille indtørrede med hårspændet sagde, det vil jeg 
slet ikke gentage! 
 Grete! Men hun gav dig en kande alligevel? 
 Jeg gav hende fuldstændigt ret og sagde at det var netop derfor, jeg var nødt 
til at have noget kaffe at styrke mig på! Vi fik endda en lille vareprøve med vanilje-
kranse. – Hvad sagde Mitzi? 
 Der var svarer på. Nu ligger der nogle synonymer for kvindens re-
produktive organer, som hun ikke har hørt før. Jeg holdt mig for god til at 
benytte dem under skilsmissen. – Mælk?      
 Her. Der er også sukker... 
 Nej tak.  
 Så vi er i virkeligheden ved at opfinde en masse teknologier som vi slet ikke 
kan overskue konsekvenserne af, uden at vi bliver spor gladere af den grund? 
 Men det styrker konkurrenceevnen, og hvem vil ikke gerne vinde 
konkurrencen? – Er det ikke idiotisk? 
 Konkurrencen? 
 Alt det her snak? Det nytter jo ikke en skid alligevel! Vi snakker og 
røven den går, men det gør alle jo! Og så gør vi som det passer os alligevel! 
Det nytter jo ikke noget!  
 Men forudsætningen for at kunne lave tingene om er vel at opdage pro-
blemerne? 
 Så nu vil hun lave tingene om? 
 Det ved jeg ikke om jeg vil. – Men det er vel dét du vil? 
 Det er jeg sgu for gammel til! 
 Hvad så?  
 Når man er ung og har energi og vil lave verden om, så fatter man 
ikke en skid! Og når man er gammel nok, så virker det sært ligegyldigt. Så 
synes man det er på tide at næste generation tager over. Men så er det jo 
dem der ikke har fattet en skid! – Hvor kom vi fra? Hvad var det næste vi 
skulle tale om? 
 Sagde du ikke at vi skulle snakke om USA? 
 Forholdet mellem USA og Europa. Som er det bedste eksempel. Vi ser 
hvordan det går i USA, siger at dét skal vi i hvert fald ikke nyde noget af 
her, og fem-ti år senere så gør vi nøjagtigt det samme! Gennemgår præcis 
samme udvikling! – Det er da dumt! 
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 I brugte USA til at svare på spørgsmålet om ”hvad 
har vi gang i?”? – Men er det ikke en meget almindelig 
betragtning? At vi gennemgår den samme udvikling som 
amerikanerne? 
 Jeg tror aldrig jeg har påstået at den var origi-
nal! Men den var nyttig, da vi skulle skrive serien. 
For det gav et praj om, hvor Europa var på vej hen. 
Og ud fra et globalt synspunkt er det interessant at 
finde ud af, hvorfor det forholder sig sådan.  
 Hvorfor vi alle sammen går med jeans og baseball-
kasketter?  
 Selv politiet og de mest anti-amerikanske bøl-
ler! Hvorfor skal vi lige pludselig alle sammen have et køleskab, som bruger 
lige så meget energi på at lave isterninger, som det ville kræve at forsyne en 
afrikansk landsby med indendørs belysning, for eksempel? 
 Antallet af burgerkæder og livsstilen med fastfood? 
 For ti år siden ville vi have forsvoret, at vi nogen sinde kom til at 
indtage aftensmaden med familien på McDonald’s. Nu kan du køre ud til 
en hvilken som helst idiotisk McDonald’s ved en hvilken som helst idiotisk 
motorvejsudfletning en hvilken som helst idiotisk onsdag aften, og så er det 
hr. og fru Spegepølse og deres laskede unger der står i kø ved disken. Vi er 
også ved at blive lige så tykke og fede som amerikanerne. Ungerne er så 
overforædte at man er nødt til at lokke dem med legetøj for overhovedet at 
få dem til at spise! – Hvorfor? 
 Brugen af mph og de andre livsstilsdrugs? 
 Ikke bare dét; hele den teknologiske udvikling, vores materielle leve-
standard, vores samfunds- og erhvervsforhold. Industrialiseringen og 
managementkulturen. Brugen af internettet og e-handel, digitaliseringen af 
samfundet. På nogle områder følger vi hinanden tæt, men for det meste er 
de foran. Det varer næppe heller længe inden der er én eller anden original 
der begynder at sælge kryogenetisk nedfrysning her. Plastikkirurgien. For ti 
år siden syntes vi det var latterligt at amerikanske kvinder fik silikone i 
brysterne. Vi fortalte vittigheder om, hvad arkæologerne mon ville tænke 
om amerikansk kultur, når de om tusinde år graver Hollywoods kirkegårde 
op og finder bunkevis af knogler ledsaget af to poser gelé. Nu er vi der 
gudhjælpemig selv! – Dét er da åndssvagt! 
 Docu-soaps, hvor folk får lavet plastikkirurgi? 
 Skønhedskonkurrencer, hvor folk konkurrerer om, hvem der opnår 
det ”bedste” kirurgiske resultat! Det vil sige, ligner en Barbie-dukke mest! 

Europa sammen-
lignet med USA 

 
VINCENT: 

You’ll dig it the most. But 
you know what the funniest 
thing about Europe is? 

JULES: 
What? 

VINCENT: 
It’s the little differences. 
A lotta the same shit we got 
here, they got there, but 
there they’re a little 
different. 

Pulp Fiction 
Tarantino 
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Voksne kvinder! Det er jo rablende vanvittigt! Og hvad er højdepunktet? En 
finale, hvor seksten duller strutter af silikone fra isse til fod og hver og én 
ligner en dårlig klon af Barbarella! Det er jo sindssygt! – Til gengæld må 
man jo sige at det er sjældent at se 16 voksne kvinder posere på rad og 
række med fuldstændigt identiske næser! Det er sat’me da morsomt! – Du 
vil stadig ikke fortælle mig om de er ægte? 
 Tv-reklamer og kommercialiseringen i det hele taget? 
 Du er kedelig, er du klar over det? 
 EuroDisney og temarestauranter? Film der er sjove, 
fordi folk slår hinanden ihjel ved en fejltagelse? 
 Skoler og skolematerialer der er sponseret af 
private virksomheder. Private vagtfirmaer. I dag er 
der uniformerede vagter i gågaderne og butikkerne 
selv i de mest snoldede købstæder. Idéen med at 
lægge store indkøbscentre i udkanten af sovebyerne 
er også en typisk udvikling fra USA. Begrebet soveby 
i det hele taget. De almindelige supermarkeder. ”Super-marked”, det er 
ikke blot et stort marked, det er et SUPER-marked! Og nu er dét sgu heller 
ikke stort nok, MEGA-centre hedder de nye indkøbscentre! 
 Men hvorfor gør vi det? Det er vel heller ikke noget, vi bliver lykkeligere af? 
 Amerikanerne er ikke blevet lykkeligere, vi er ikke blevet lykkeligere. 
Så hvorfor? Hm? – Se, der er jo ikke nogen der har tvunget os til det. Ameri-
kanerne har heller ikke fundet på det for at genere os. Det er bare bekvemt. 
Og bekvemme ting bliver opsnappet og kopieret, fordi vi gerne vil have 
nemme og bekvemme liv! 
 Men da I lavede serien, tog I så bare udviklingen i USA og sagde ”hvordan 
kan dette her sige noget om, hvad der vil ske i Danmark og Europa de næste år?” 
 Vi stillede os selv det spørgsmål der lød: ”Hvad har amerikanerne 
gang i, som vi ikke har gang i endnu?” På hvilke områder havde forholdene 
i USA ændret sig væsensforskelligt fra lignende forhold i Europa og 
Danmark inden for de sidste 10-20 år, og hvilke af de forhold skyldtes ikke 
begivenheder eller forløb som var specifikke for den amerikanske historie.  
 Som for eksempel?  
 Ting som havde med retsopfattelse og skyde-
våben at gøre. 
 Fordi vi ikke har samme våbenlov? 
 Fordi amerikanerne sætter individets frihed 
over stort set alt andet og ikke kan sove uden en gøp under hovedpuden. 
Nogle af dem er endda villige til at acceptere selvtægt, hvis modparten er 

Selv om amerikanerne ofte udråber 
deres problemer som særligt store 
sammenlignet med andre kultu-
rers, så viser studier rundt om i 
verden tal, der er på linie med eller 
værre end de amerikanske. I 
1980erne vurderede f.eks. lærere 
og forældre i Holland, Kina og 
Tyskland børn til at have det 
samme problemniveau, som blev 
beskrevet hos amerikanske børn i 
1976. 

Daniel Coleman,  
Følelsernes Intelligens, 1995 

A well regulated Militia, being necessary 
to the security of a free State, the right of 
the people to keep and bear Arms, shall 
not be infringed. 

Amendments to the Constitution of  
the United States of America, 1791 
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Staten eller den føderale lovgivning. – Kan man forestille sig voksne menne-
sker i Europa som ville acceptere drab på abortlæger for eksempel? 
 Ikke rigtigt. 
  På den anden side har canadierne en våbenlov 
som svarer nogenlunde til den amerikanske, i hvert 
fald nogle steder, uden at de render og myrder hin-
anden af den grund. Så der er ét eller andet unikt ved 
USA.  
 Deres hang til retssager er et andet eksempel. 
Ingen dumhed er så stor at man ikke kan sagsøge 
andre for at have forårsaget den. Sammenfedtning af 
retssager og religion. Nogle af sydstaterne er jo for 
helvede ved at forvandle landet til verdens eneste 
demokrati med religiøse domstole! 
 Men det der er interessant, det er hvilke meka-
nismer det er, der gør at det amerikanske samfund 
bliver trendsætter for udviklingen alle mulige andre 
steder i verden. Og jeg har to bud. Det ene hænger 
sammen med historieløsheden, det andet hænger 
sammen netop med deres historie. Se, jeg har efterhånden gjort det til en 
vane når jeg møder amerikanere at spørge, hvad de egentlig lærte i skolen 
om verdenshistorien før Christoffer Columbus. Og hvad svarer de så? Hm? 
 ”Ingenting”?  
 Sammenlignet med hvad vi lærer her, er det i hvert fald meget tæt på 
”ingenting”! Se, amerikanerne er skrabet sammen fra hele kloden, så af 
politiske årsager kan de ikke bare undervise i europæisk kultur- og idé-
historie, for så er den gal med de oprindelige indbyggere og afroamerika-
nerne og asiaterne. De kan heller ikke bare undervise i indianernes kultur, 
for så ryger hele baggrunden for det moderne Amerika. Resultatet er at i 
hvert fald dem jeg har talt med, har et fuldstændigt usammenhængende 
billede af verden før Columbus. 
 Verden blev skabt i 1492? 
 Hvis ikke det først var 4. juli 1776. I modsætning til her i Danmark – 
eller for den sags skyld resten af verden – hvor alle har en eller anden grad 
af historisk identitet og nogle værdier omkring deres historie, så er der ikke 
ret mange ting i amerikanernes amerikanske kultur som stikker særligt 
dybt. De har et vanvittigt romantisk forhold til ”den gamle verden de kom 
fra”, men deres egen historie rummer ikke særligt meget at hænge sin hat 
på. Cowboyhat. De få stykker identitetsskabende amerikansk historie som 

In 2002, almost 30,000 Americans 
died from firearms injuries – suicide, 
homicide and unintentional shootings 
combined – about double the number 
who died from AIDS. Guns are the 12th 
most common cause of death overall, 
and second only to road vehicles in 
deaths caused by injury. 

American tales of guns and ignorance 
New Scientist, 1 January 2005 
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rent faktisk findes – forfatningen, Borgerkrigen, deres værdier omkring in-
dividuel frihed og materiel velstand og så alle deres skydevåben – de får 
derfor en nærmest urørlig status.  
 Fordi der er så lidt som virkelig har betydning, så bliver betydningen af det 
der rent faktisk er, så meget desto større?  
 Så er det dér, det romantiske blæver kan komme til udtryk! Hvilket så 
igen betyder at når det ikke drejer sig om lige netop de ting, så har ame-
rikanerne ikke en masse hæmninger over for nye ting. De to væsentligste 
værdier i det amerikanske samfund er personlig frihed og øget materiel vel-
stand. Familien spiller også en rolle, family values er der en række politiske 
bevægelser som hævder at gå ind for, men det er jo det rene vås! 
 Fokuserer de ikke mere på kernefamilien end vi gør? 
 De fokuserer på at far og mor skal leve i et 
monogamt ægteskab og lade være med at blive skilt, 
og det er naturligvis al ære og respekt værd! Det er 
endda rigtigt fornuftigt! Men deres arbejdsmarked og 
økonomien i øvrigt fokuserer jo ikke på familien. Der 
tæller kun penge og en større bil. Kvinder har lettere 
ved at gå hjemme eller arbejde halvdags end her. 
Men det kan tage årevis at gøre sig fortjent til mere 
end én uges ferie om året. Barselsorlov er en by i 
Rusland. Det bliver familien jo ikke ligefrem mere samlet af. Nå! Demokra-
tiet er en anden ting de taler en del om i disse år. Men er det mere end 
snak?IV Jeg orker ikke en gang komme ind på det mærkelige valg som gjor-
de George W. Bush til præsident første gang. Påpege deres jammerlige valg-
deltagelse. Eller sidde og trampe i alle de psykopatiske diktatorer de har 
holdt ved magten af skræk for kommunismen. Tag noget så simpelt som 
deres dybt indgroede mistro og frygt over for deres egen statsmagt!  
 I det ideale demokrati er statsmagten fællesskabets værktøj til at vare-
tage fællesskabets interesser. – Og det er der så skrevet tykke bøger om, 
hvorvidt det er eller ej, og den teori orker jeg ikke at komme ind på her. – Er 
det så ikke mærkeligt at netop i dét land der hævder at være det førende 
demokrati i verden og som gladelig påtager sig at indføre demokrati alle 
mulige andre steder, der bliver staten nærmest opfattet som om den er til 
for at forulempe borgerne? I USA er der simpelthen en vittighed som hed-
der: ”Hello, I’m from the government, and I’m here to help you.”  
 
____________________________ 
IV Filosofisk spørgsmål: Hvis et etpartisystem er udemokratisk, hvad er så et topartisystem? Halvudemokratisk? 

When someone makes a move 
Of which we don’t approve, 
Who is it that always intervenes? 
U.N. and O.A.S., 
They have their place, I guess, 
But first send the Marines! 
 

We’ll send them all we’ve got 
John Wayne and Randolph Scott, 
Remember those exciting  

fighting scenes? 
To the shores of Tripoli 
But not to Mississippoli 
What do we do?  
We send the Marines! 

Tom Lehrer, 1965 
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 Underforstået, at nogen der kommer fra det offentlige umuligt kan have til 
hensigt at hjælpe? 
 Alt hvad der er offentligt, federal eller government er den rene ond-
skabens akse! 
 Mens her i Danmark, hvor vi har et konstitutionelt monarki, og for 
den sags skyld i resten af Europa, der bliver staten opfattet som i og for sig 
ganske ok. Vi er uenige om den siddende regering, nogle synes at staten 
blander sig i for meget, og at skatten er for høj eller pensionen for lav, men i 
bund og grund er vi enige om at et samfund har behov for fælles ledelse og 
institutioner til at varetage en række opgaver i fællesskabets interesse. Der 
er nødt til at være fælles rammer som det personlige initiativ kan finde sted 
i. Tryghed og frihed er nødt til at være reguleret. Og hellere af fællesskabet 
end af individet. 
 Hvis du kratter i den amerikanske overflade, så er det frihed, frihed 
og atter frihed, og så materiel velstand der tæller! Det er de to faktorer som 
er hele drivkraften bag det amerikanske samfund. Der er ikke andet. Sam-
menlignet med andre kulturer har landet ikke nogen historie eller historiske 
værdier der kan bremse ønskerne om personlig frihed og materiel velstand. 
De er i virkeligheden frygteligt kedsommelige! Derfor får de to ting, frihed 
og materiel velstand lov til at stå uimodsagt. Den historie de rent faktisk har 
og som de går vanvittigt meget op i, handler om frihed til individet, 
erobring af vildnisset, og entreprenørånd. Og derfor bliver det amerikanske 
samfund prøveklud for den udvikling som før eller siden slår igennem 
andre steder. Resten af verden følger ikke efter, fordi de nye strømninger 
kommer fra USA. Eksporten af amerikansk livsstil hænger ikke nødven-
digvis sammen med at den er ”amerikansk”, men fordi udviklingen stort 
set udelukkende udspringer af muligheden for og ønsket om frihed og 
velstand!  
 Som alle mennesker, uanset etnisk oprindelse og øvrig kulturel eller religiøs 
påvirkning, gerne vil have? 
 Med de to faktorer som eneste drivkraft, opstår der hurtigere en stig-
ning i materiel levestandard i USA end i resten af verden, og det fører til at 
visse behov og nye markeder opstår tidligere i USA end andre steder. Det 
amerikanske samfund er med andre ord mere komplekst end resten af ver-
den, simpelthen fordi samfundet ikke har en masse kulturelle hæmninger.  
 Kan man sige at USA har det mest komplekse samfund, mens vi har den 
mest komplekse kultur? 
 Præcis! Og forudsat at andre samfund styrer mod samme grad af 
kompleksitet som det amerikanske, så vil trends og forhold som gør sig 
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gældende i USA også dukke op i Europa og andre lande, så snart basis for 
et lignende kompleksitetsniveau er nået her. Det er derfor den amerikanske 
livsstil virker så appellerende. Den er ikke bundet af en masse traditioner, 
amerikanerne gør i højere grad det de har lyst til. 
 Uden at tænke over konsekvenserne? 
 De har ikke nogen kultur at slå i stykker, så de kan stort set tillade sig 
hvad som helst.  
 Bare det er sjovt og giver penge? 
 Amerikanerne er en flok driftige ingeniører! Det er min anden forkla-
ring: den smule historie som de rent faktisk har! Vi andre er nogle holberg-
ske bønder der stadig slæber rundt på halm i træskoene og et åg af et intel-
lektuelt stavnsbånd.  
 Det var alle dem der var modige eller despe-
rate og sultne nok der tog vestpå, mens alle trygheds-
narkomanerne blev hjemme ved mors suppegryde. 
Uanset at gryden ofte var tom. Ikke at vi her i Dan-
mark har noget imod nytænkning eller nyskabelser, 
vi vil bare ikke være dem der gør det først! Det er 
amerikanerne til gengæld ikke bange for. De elsker nyheder og nye opfind-
elser. Hvis nogen kommer med en ny og anderledes idé i USA, så bliver 
man altid mødt med opmuntring og tilskyndelse. De elsker den slags! Hvis 
derimod nogen i dette her bondeland formaster sig til at opfinde noget nyt 
som vi ikke har set før, eller tænke en tanke som ingen har fået før, så giver 
vi dem ikke et banklån eller en professortitel, så giver vi dem et gok i 
nøden! Og når deres ”vanvittige” idé slår fejl – som vi ikke alene havde 
håbet på men også ansporet til – så elsker vi at gå og hviske i krogene at 
”hvad sagde jeg!”.  
 Vi er virkelig et elskeligt folkefærd! 
 Vi er søde er vi! Se, den gang vi levede i vores små snoldede bonde-
samfund ude på bøhlandet, da var nyheder sjældent af det gode. Tidende 
fra storstaden betød som regel nye skatter, indkaldelse til krig eller mere 
ubetalt knokkelarbejde for herremanden. Da stavnsbåndet så blev indført i 
1733 og forbød enhver værnepligtig bonde mellem 14 og 36 at forlade det 
gods han hørte til, betød det også at de eneste som rent faktisk flyttede 
rundt, var ”natmænd” og andre småforbrydere. Hvis der endelig kom en 
fremmed til landsbyen, så var det om at lukke vinduer og døre! Bum! USA, 
derimod, er i enhver forstand et nybyggersamfund. Ikke alene krævede det 
mod og opfindsomhed at stå ude på prærien mutters alene med lillemor og 
de skrigende unger uden at vide, hvad der gemte sig længere mod vest. 

Karl-Oscar vi skal segla nu 
Juhu, Juhu, Juhu 
Det er godt at du er så stor og stärk 
for du skal nemlig ro. 
Lika fort som et Concord 
Jag hoppas inte barna dör 
det gjorde dom jo altid för 
Karl-Oscar jag er kär i dig Juhu. 

 

Shubidua 
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Gensidig gæstfrihed, hjælpsomhed og åbenhed over for fremmede var sim-
pelthen en livsnødvendighed! 
 Det kunne vi måske ligefrem lære noget af?  
 En hel del! Opfindsomhed og åbenhed er en dyd i USA! Det er jo ikke 
fordi vi fra naturens side er mindre opfindsomme eller gæstfri, vi har bare 
været vant til at det medførte problemer, hvis vi praktiserede det. I USA 
blev det belønnet! 
 Både vi og amerikanerne er på sin vis mindre historieløse end vi tror? Vi er 
bare ikke klar over det? 
 Det er ikke den del af historien som står i historiebøgerne! Men det er 
også en del af svaret på, hvorfor tingene er ”forud” i USA. Jeg ved ikke, 
hvordan tyske og franske bønder havde det for to-trehundrede år siden, 
men jeg tvivler på at de havde det stort bedre end her. Ellers havde vi næp-
pe haft Den franske Revolution. Så der er kulturelle og historiske forhold 
som skiller USA og Europa ad. Her i Europa er vi generelt mere bundet af 
traditionerne end alle entreprenørerne i USA. – Og så kan man jo i øvrigt 
notere sig at Canada og Australien der også er immigrantnationer, slet ikke 
har profileret sig og styret udviklingen på samme måde som USA.  
 Så der er et eller andet enestående ved USA?  
 Måske er det myten der har selvforstærkende 
effekt. USA er nærmest bygget op på myten om at 
enhver er sin egen lykkes smed. Så landet tiltrækker 
folk der tror på den myte, og folk der tror på en myte 
gør alt for at bevise at den er sand. Ellers ville de jo 
være nødt til at indrømme at de havde taget fejl! Det 
gør ondt. Især hvis det stort set er den eneste myte 
man har. Men vi har alligevel mere til fælles, end vi har ting der adskiller 
os. USA er jo hovedsagligt opbygget af folk med europæisk baggrund. 
Vores fælles baggrund er netop forudsætningen for at vi overhovedet kan 
lave denne her sammenligning uden større forbehold.  
 Men da I lavede serien og sagde ”Hvad har vi gang i?”, sagde I så bare 
”Sådan og sådan ser situationen ud i USA i dag, så ser det nok sådan eller sådan ud 
i Danmark om ti eller femten år? 
 Vi gjorde det nemlig en smule mere sofistikeret end som så! Vi 
kiggede på hvilken udvikling, der havde været i det amerikanske samfund, 
ikke blot hvordan situationen så ud her og nu. Vi kiggede på de områder, 
hvor der havde været den mest markante eller ”afgivende” forandring eller 
udvikling i forhold til Europa inden for de sidste 15-20 år, og så tog vi den 
udviklingstrend og forstørrede den op. Vi lagde til med rund hånd simpelt-

Bernhard: 
(answers phone) 

Yes? Yes, we will want 
simultaneous translators. 
No, not when the PM meets 
the leaders of the English 
speaking nations. Yes, the 
English speaking nations can 
be said to include the 
United States. 
 

Yes Prime Minister, BBC 
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hen. Og så projicerede vi det over på europæiske eller danske forhold.  
 Overvågningssamfundet var et af de områder som vi interesserede os 
for. Tendensen med arbejdsgivere der sætter tv-kameraer op for at overvåge 
deres medarbejdere, var også oplagt at udbygge til tv-serien. Det samme 
med forsikringsselskaberne der efterspørger DNA-tests fra folk, før de vil 
tillade dem at tegne en forsikring. 
 Det fremgik i hvert fald tydeligt!  
 De oversete teenagere som keder sig og får 
tiden til at gå med at skyde hinanden i spisefrikvar-
teret. Stigningen i fængselsbyggeriet. Attituderne over for kriminalitet i det 
hele taget. Brugen af psykofarmaka som livsstilsdrugs og løsning på sociale 
problemer. Indhegnede boligkvarterer, private vagtværn, udviklingen i 
familieforhold, kostvaner og livsstil i det hele taget. Religiøse gruppers ind-
flydelse på den politiske dagsorden. Det var nogle af de ting vi tænkte også 
ville komme til at ske her.  
 Europa udvikler sig til at blive et pseudo-USA? 
 Det var nemlig lige præcis ikke pointen! I det hele taget må det her 
med at kigge på forskellene mellem Danmark og USA ikke misforstås! Tv-
serien handlede ikke om USA, og det var ikke vores hensigt at sige noget om 
det amerikanske samfund. Det er heller ikke min intention nu, hvis det er 
det du tror. Intentionen var at lave en tv-serie om Danmark, sådan som 
landet kunne tænkes at komme til at se ud om 25 år, og det var det der var i 
fjernsynet! 
 Og det er fortsat det der interesserer dig? 
 Hvad amerikanerne går og gør hjemme i deres 
egen baghave rager i og for sig ikke os. Hvis de bare 
nøjes med at holde det dér. Men det påvirker os jo, 
hvad de går og foretager sig. Hvis amerikanerne vil 
sende én eller to procent af deres egen voksne befolk-
ning i fængsel og importere højtuddannet arbejds-
kraft fra resten af verden i stedet for at udbygge de-
res skolesystem, investere i universiteter og uddanne 
deres egne borgere, så må amerikanerne i princippet 
selv om det! Hvis de synes det er fedt. De kan for den sags skyld smide 
halvtreds procent af deres befolkning i fængsel. Det må de fuldstændigt 
selv om. Det er et frit land, som de kalder det. 23 Men for det første tror jeg 
                                                 
23 PS: Knallhatt har downloaded statistics fra Bureau of Justice Statistics 2001 og 2004, bl.a. fölgne:  
3.1% of all U.S. adult residents were on probation, in jail or prison, or on parole at yearend 1999 and 2002. 
By 2001 the incarceration rate had more than tripled since 1980.  
Kilde: www.ojp.usdoj.gov 2001 & 2004. Mere statistics paa baade-og.dk 

Love of daring, inflamed by poverty, 
leads to crime: a man without love, if 
deeply ill-treated, will turn to crime. 

K’ung Futze (551-479 fvt.) 

Anders Fogh Rasmussen (V) gik i 
2001 til valg med et løfte om at 
indføre strengere straffe.  
Og det løfte har han holdt. Straffen 
for eksempelvis simpel vold er 
steget fra halvandet til tre års 
fængsel. 
Alligevel er antallet af anmeldelser 
af voldelige overfald siden steget 
med 1.695, skriver Information. 
Størst er stigningen i den særlig 
grove vold med 28 procent. En 
anden effekt er, at der ikke læng-
ere er plads i fængslerne. Nu går 
der i gennemsnit 9,1 måned, før 
forbryderen sidder bag tremmer. 

TV2 text-tv 21. januar 2005 
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ikke at amerikanerne for 15-20 år siden havde forventet at antallet af ind-
satte i deres fængsler ville blive fordoblet, så antallet af indsatte i forhold til 
befolkningstallet kun overgås af Iran eller hvor det nu er. Amerikanerne gik 
jo ikke rundt i 1990 og sagde til hinanden ”Om ti år skal to millioner af os 
sidde i spjældet!” Det var der jo ikke nogen der havde regnet med.  
 Nu taler vi selv om at der skal bygges flere fængsler? 
 En pudsig udvikling som har fundet sted i USA, er at fængslerne er 
blevet en indbringende forretning. De er big business, simpelthen, og drives 
kommercielt ligesom enhver anden form for virksomhed. Hvilket betyder at 
hvis antallet af dømte og indsatte pludselig begynder at gå ned, så er der en 
hel branche som står over for massefyringer og faldende aktiekurser på 
børsen. – Og du har gættet helt rigtigt, der er også danske politikere som er 
begyndt at overveje muligheden for private fængsler her i landet! 
 For det andet er det et problem for os andre ad helvede til, hvis USA 
ikke selv uddanner de folk de har brug for. Det medfører at vi andre ikke 
kan holde på de folk vi har uddannet for vores skattekroner. Det er nemt 
nok at kalde sig en supermagt, når man bare suger det bedste til sig fra 
resten af verden og dræner vores økonomier for dem vi har investeret i. 
 Derfor af og til en debat om at folk skal betale pengene tilbage for deres 
uddannelse, hvis de slår sig ned i udlandet? 
  Og hvis moral er godt, så er dobbeltmoral mindst dobbelt så godt! De 
samme politikere som ikke vil have at vores højtuddannede hoveder for-
lader landet, taler om at indføre et greencard, så højtuddannede folk fra 
ulandene kan komme og arbejde her! – Så kan vi selvfølgelig altid en dag 
ansætte dem i de ulandsprojekter som vi er nødt til at sætte i værk, når det 
viser sig at det fortsat er umuligt for diverse bananstater at hive sig selv op 
af sølet. – Canadierne har allerede sat det i system. De har simpelthen opret-
tet kontorer i Afrika, hvor de rekrutterer læger.  
 Så på den måde har det direkte indflydelse på vores økonomi og 
andre verdensdeles økonomi, hvad verdens stærkeste økonomi foretager 
sig. Hvad de går og hitter på i den eneste overlevende supermagt. Og ud fra 
den betragtning er vi sgu nødt til at sammenligne udviklingen i USA med 
udviklingen i Europa. Så når jeg kommer ind på forholdene i USA, så er det 
altså ikke fordi jeg egentlig har noget at sige om USA, men udelukkende 
fordi det siger noget om, hvor vi selv er på vej hen. Og dét vil jeg umådeligt 
gerne have en mening om! Indirekte kommer det så også til at sige noget 
om, hvor USA er på vej hen. Forskellen har en slags tilbagevirkende kraft, 
forstået på den måde at dér, hvor USA i dag skiller sig en lille smule ud, der 
må man formode at både vi og USA vil komme til at opleve en udvikling i 
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større skala i de år der ligger foran os. 
 I satte altså forskellene imellem Europa og USA som et barometer for os alle 
sammen? 
 Det er alt andet lige den vej det går! Men dét der interesserer mig er 
som sagt Europa og Danmark. Det er trods alt mig selv der skal blive 
gammel her i landet, og mine børns og børnebørns fremtid det handler om. 
USA rager mig for den sags skyld en høstblomst! – Nok om USA. Nu skal vi 
nemlig til det jeg meget hellere vil fortælle om! 
 Som er? 
 Hvordan det hele hænger sammen! 
 Alt det andet var bare fyld, eller hvad? 
 Opvarmning, kan man kalde det. Ingen grund til at sidde og hælde 
fire års arbejde ud over en eller anden torsk som ikke fatter et klap! Du 
kunne stadig have nået din frokost med fotografen, hvis du bare havde sid-
det og sagt ”a-hva?” hele formiddagen. 
 Betænksomt!? 
 Kom ikke og sig at jeg ikke er en gentleman! 
 Der var nok et par andre ord jeg ville vælge først! 
 Dem har jeg sikkert hørt før. Du behøver ikke fortælle, hvad du havde 
i tankerne! – Det andet spørgsmål vi arbejdede med, var altså: ”Hvordan 
hænger det sammen?”. Hvordan kan det være at verden udvikler sig som 
den gør? Hvad er det for nogle mekanismer der ligger neden under det 
hele? Spørgsmål som vi i virkeligheden kun kiggede ganske overfladisk på, 
da vi arbejdede med CPH1. Men det er dét jeg har brugt de sidste fire år på. 
Det er her fundamentet for det hele er at finde! Hvordan hænger vi sammen 
med verden, og hvordan hænger den sammen med os? Hvordan påvirker 
vi den, hvordan påvirker den os, og hvad er det for nogle mønstre vi hele 
tiden bliver ved med at følge? 
 ”Det vi har gang i” var altså nanoteknologien, bioteknologien, computer-
teknologien, og så en udvikling der minder om USA’s? – Hvorfor har du egentlig 
ikke skrevet alt det her ned?  
 Det første vi skal tale om, er linearitet! 
 Man skulle tro at en mand der har skrevet så meget gennem hele sit liv, ville 
have skrevet en bog? 
 Linearitet er et af de helt grundlæggende be-
greber vi er nødt til at have på plads for at kunne 
forstå udviklingen. Og det var en af de første ting vi 
opdagede, da vi arbejdede på tv-serien. 
 I mange andre kulturer forstår man tid og virkelighed ud fra et cirku-

Hvordan hænger det 
sammen? 

Linearitet 
Jeg er Alfa og Omega, siger Gud Herren, 
han som er og som var og som kommer, 
den Almægtige. 

Johannes’ Åbenbaring 
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lært princip. Som vi allerede talte om, da vi var inde på fremskridtet og me-
liorismen. Månens, Solens og årstidernes genkomst og bortgang, den cyklis-
ke bevægelse mellem liv og død, den evige gentagelse. Sådan har mennesket 
traditionelt forstået verdens gang. Men i den vesteuropæiske kulturkreds 
forstår vi virkeligheden og tiden ud fra en lineær tankegang. – Hvordan 
begynder Biblen? 
 Biblen? 
 Du er sproglig student, hvad er de første ord i Biblen? 
 Noget med… det ved jeg ikke – Adam og Eva? Vi havde ikke særligt meget 
religion… 
 Religion! Biblen er ét af de væsentligste fundamenter for hele vores 
vestlige kultur! Det er den der har ligget til grund for de sidste 2000 års hi-
storie i Europa, det er verdenslitteratur, og så aner du ikke, hvordan bogen 
begynder?  
 Ikke rigtigt... 
 Men så kan jeg fortælle dig, hvordan den begynder: ”I begyndelsen 
skabte Gud Himmelen og Jorden.”  
 Det ved jeg da godt når jeg hører det! 
 Det var da altid noget! Verden har en begyndelse, og efter et par 
tusinde sider er der også – om ikke en slutning, så i det mindste varslet om 
en slutning. I den jødiske tradition leveres ”slutningen” af en profet som 
Amos, i kristendommen er det Johannes’ Åbenbaring. Tiden skrider frem-
ad. I kristendommen skabte Gud verden og har også en plan om at gøre en 
ende på den, i jødedommen skabte han verden, overlod den til menneskene, 
og så må vi se, hvad menneskene gør ved den. Tankegangen står i skarp 
kontrast til både Hellas’ og alle mulige andre samtidige kulturers cirkulære 
opfattelse. Begrebet forandring er altså kommet meget sent ind i den menne-
skelige historie, og vores moderne opfattelse af verden som noget der foran-
drer sig har vi i høj grad fra den jødiske tradition, takket være kristendom-
men, og fra renæssancen, på trods af kristendommen. 
 Det er derfor vi i vores kultur er så overbeviste om at der eksisterer frem-
skridt? 
 Derfor, og fordi sådan har det set ud i hvert fald de sidste 400 år! 
Videnskaben har givet os teknologiske nyskabelser som har fået det til at se 
ud som om tingene gik fremad. – Hvad de jo sådan set også gjorde. Men ud 
over Biblen, så har fysikken forstærket vores ”lineære” opfattelse af verden. 
Hele den klassiske fysik som blev grundlagt af Newton og som er den du 
lærte i folkeskolen, bygger på at der er en direkte eller lineær sammen-
hæng mellem årsag og virkning. Hvis vi har et konkret fænomen kan vi – i 
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hvert fald i teorien – altid trin for trin rekonstruere 
den hændelsesrække som frembragte fænomenet, 
eller vi kan – med tilstrækkelig viden – forudsige, 
hvad næste trin i rækken bliver. Men sådan er virke-
ligheden slet ikke! Og det vidste Newton i og for sig 
også godt. Virkeligheden er kaotisk! Men indtil com-
puteren blev opfundet, var det bare umuligt at fore-
tage beregninger på disse kaotiske systemer. Ergo 
måtte fysikken og matematikken betjene sig af en 
ikke-kaotisk approksimation til virkeligheden. Derfor 
er både du og jeg og alle dem vi kender i Europa sko-
let til at forstå verden omkring os ud fra en ikke-kaotisk tankegang. En 
tankegang som vi under ét kan kalde lineær. Nå! Og indtil nu har det også 
været fint. Det har været en god metafor for, hvordan vores virkelighed op-
fører sig. Men det holder ikke længere! Når alt for mange ting sker på en 
gang og interagerer, så bliver det simpelthen umuligt at strukturere verden 
– eller vores egen ”indre historie om verden” – i et lineært forløb. Vi over-
vældes af information og ting forandrer sig omkring os med stadigt større 
hast. For at skabe en vis konsensus mellem verden omkring os og den måde 
vi fortolker og gemmer begivenhederne på i vores hoveder, bliver vi nødt til 
at opgive lineariteten. 
 Til fordel for hvad? 
 Cirkulariteten var ét alternativ til lineariteten, men den er ikke nok. 
Der er flere aspekter af begrebet ”linearitet”, og til hvert af dem er der et 
alternativ: ”fravær af rækkefølgelighed”, eksponentialitet, kaosteori og 
Elliot-bølger.  
 Det er væsentligt for at forstå fremtiden?                     
 De udtrykker hver især en modsætning til ét af 
de implicitte aspekter af lineariteten som vi tager for 
givet! – Nå, der tabte hun tråden!  
 Det kan man vist roligt sige. – Tiden begynder vel 
ikke lige pludselig at gå baglæns? 
 Det gør den ikke! Men hvis vi skal forstå – ikke bare overfladiske 
fænomener – men de helt grundlæggende præmisser for, hvordan verden 
udvikler sig, så er der nogle ting vi er nødt til at have på plads først. Det kan 
godt være du synes det er langt. Det er det. Men det er ikke ligegyldigt. 
Eller uinteressant. Det er faktisk pisse spændende! Og i virkeligheden behø-
ver du jo kun slå ørerne ud. Så ordner jeg resten!  
 Jeg kan ikke tage en lur imens? 

Linear relationships can be cap-
tured with a straight line on a 
graph. Linear relationships are 
easy to think about: the more the 
merrier. Linear equations are 
solvable, which makes them suit-
able for textbooks. Linear systems 
have an important modular virtue: 
you can take them apart, and put 
them together again—the pieces 
add up. 
Nonlinear systems generally 
cannot be solved and cannot be 
added together. 

James Gleick 
Chaos, 1987 

Rækkefølgelighed 
Time travel is increasingly regarded 
as a menace.  
History is being polluted. 

Douglas Adams, 
Life, the Universe and Everything 
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 Jeg lover dig at du vil elske det! – Arh, elske er så stort et ord. Jeg 
lover dig at du vil fascineres, undre dig og – hvem ved – lære noget nyt? – 
Hvor tit sker det? Hm? 
 Det er hele tre ting? 
 Går det eller går det ikke? Hm? – Nu har jeg lige siddet og rost dig! 
Fordi du ikke sidder og siger a-hva’ hele tiden, og så siger du a-hva’! Hvad 
fanden er nu dét for noget? 
 Ok. Kør løs! Om ikke andet optager jeg det jo... 
 Så kan din kat høre det, eller hvad? Nu må du lige tage dig lidt 
sammen!  
 Ok. 
 Godt! – Hvis man taber et æg, hvad sker der så? 
 Et æg? Så går det i stykker. 
 Der har vi allerede én af vores første antagelser om verden! En antag-
else som vi bruger til at forstå verden med. Hændelsen er irreversibel. Ting 
kan kun ske i en given rækkefølge, udviklingen bevæger sig udelukkende i 
én retning. På engelsk hedder det ”sequentiallity”, jeg kalder det række-
følgelighed. ”A” må nødvendigvis efterfølges af ”B”, tiden kan ikke gå 
baglæns; først gør du én ting, så kan du gøre den næste. Når vi taler om 
miljø, teknologi, samfundsudvikling og udvikling i det hele taget, frem-
skridt eller ikke fremskridt, så er det nødvendigt at vi ved, hvad der er 
irreversible begivenheder og hvad vi kan lave om på bagefter. Jordskælvet i 
Asien var en irreversibel begivenhed. Men flytter vi en bunke grus fra Ros-
kilde til København, så kan vi flytte den tilbage igen. – Rækkefølgeligheden 
er både forudsætning for idéen om fremskridt og for min påstand om at der 
ikke eksisterer fremskridt. – Fik du det? 
 Uden at forstå verden som fremadskridende kan man ikke have en idé om 
fremskridt? 
 Og uden rækkefølgeligheden kunne jeg heller ikke påstå at det bare 
handler om øget kompleksitet med uforudsigelig afstand mellem fordele og 
ulemper. – Kan du forestille dig det modsatte af rækkefølgelighed? 
 Kaos? Uorden? 
 Uorden er et bedre ord end kaos. Kaos er et begreb i sig selv, det ser 
vi på om lidt. Når der er orden i rækkefølgeligheden, begynder man histo-
rien med fortiden og slutter med fremtiden. Når der er uorden i rækkefølge-
ligheden, har man Tarantino og Pulp Fiction.  
 Er rækkefølgelighed så ikke bare det samme som kronologi? 
 Hvad betyder ”chronos”? 
 Det ved jeg ikke? 
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 Det er græsk og betyder tid. Fordelen ved at tale om rækkefølgelig-
hed og ikke kronologi er at rækkefølgeligheden bedre kan bruges om ting 
som ikke involverer tiden. DNA-molekylet, for eksempel. Det giver ikke 
nogen mening at tale om at der er kronologi i et DNA-molekyle. Derimod 
spiller rækkefølgeligheden en stor rolle. De samme basepar, men i den for-
kerte rækkefølge, bliver ikke de samme gener, ikke den rigtige arbejdskode 
for organismen. – Der er ikke nogen større pointe i det her lige nu, men 
rækkefølgeligheden hænger sammen med den irreversible begivenhed og 
vi skal også tale om både genetik og miljø senere! 
 Så får vi brug for det? – Eller er det bare for at imponere mig med at du rent 
faktisk har læst alle de bøger der står hjemme på dine reoler? 
 Du er ikke så lidt fræk, hva’? – Biblen kendte du ikke. Hvad med 
koordinatsystemet? 
 Selvfølgelig!  
 Så hvis jeg siger differensrække og kvotient-
række så ved du, hvad jeg taler om? 
 Ikke den fjerneste idé! 
 Hvis jeg siger lineær og eksponentiel vækst, 
hvad så? 
 Så er den ene en lige streg, den anden buer opad? 
 Den lineære kurve afbilder en differensrække, den eksponentielle er 
en kvotientrække. Den lineære kurve stiger med den samme forskel – diffe-
rens – punkt for punkt, den eksponentielle kurve stiger med en kvotient. 
Det er dét du kender fra renters rente og den slags. – Næppe en forklaring 
de ville klappe ad på Niels Bohr Instituttet, men dog en forklaring! 
 Da vi arbejdede med CPH, stillede vi os selv det spørgsmål, om vi 
kunne sige noget generelt om udviklingen som den havde set ud indtil nu.  
 Hastigheden i udviklingen stiger eksponentielt? 
 Ikke synderligt originalt. Det ved jeg. Men hvad vil det rent faktisk 
sige at ”hastigheden i udviklingen stiger eksponentielt”? Vi bevæger os jo 
ikke hurtigere end vi gjorde før.  
 Der er kortere og kortere tid mellem nye opfindelser?  
 Det vi så, var en højere og højere specialisering inden for stort set alle 
erhverv og samfundsforhold, øget globalisering og kortere og kortere inter-
valler mellem forandringerne. 
 Flere og flere begivenheder i samme tidsrum, det er dét der stiger eksponen-
tielt? 
 Og det sker inden for stort set al teknologisk udvikling og dermed 
også med hensyn til velstandsstigningen i hele den vestlige verden. Sam-

Der er en anden faktor, som man ofte 
overser, og det er den fart, hvormed 
forandringen indtræffer. Jo hurtigere 
tingene forandrer sig, desto mere 
information skal vi have for at administrere 
dem. 

Alvin Toffler 
Fremtidsglimt, 1985 

Eksponentialitet 
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menlign den velstandsstigning som den almindelige dansker har oplevet 
over de sidste ti år med de foregående ti år og så videre bagud. Du skal ikke 
mere end et par generationer tilbage, før det kun var et fåtal der i et livsfor-
løb oplevede en velstandsstigning i forhold til den måde deres bedstefor-
ældre levede på.  
 Med mindre de emigrerede til USA? 
 Men heller ikke dér havde de det for let. Ikke i 
begyndelsen. Til gengæld har du sikkert konstateret, 
hvordan – selv i dit korte liv – dine materielle og 
økonomiske muligheder er nærmest eksploderet? – 
Hvor mange gange har du været i udlandet i dit liv? 
Ude at flyve i metalæske? 50? En, to, tre gange om året siden du flyttede 
hjemmefra? Plus det som har med arbejdet at gøre? 
 Det passer nok meget godt. – Hold kæft det lyder af meget, når man siger det 
på den måde!  
 Dine forældre havde ikke været på 50 udlandsrejser inden de fyldte 40? 
 Men nu rejser de lige så snart de har chancen!  
 Hvad laver de? 
 Underviser. De er skolelærere. 
 Så er der jo ikke noget at sige til at du ikke har lært noget i skolen! 
 Det vil sige, min far er gået på efterløn, min mor har et år tilbage. 
  Typisk middelindkomst, med andre ord? 
 Ikke desto mindre lægger de penge til side til en jordomrejse, når min mor 
holder op. 
 Lad mig gætte: dine bedsteforældre rejste ikke jorden rundt, da de gik 
på pension. 
 De købte et kolonihavehus. Og så havde de en opsparing som vi arvede. Til 
gengæld har mine forældre tænkt sig at bruge hver en øre selv! 
 Du får ikke en krone? 
 Jeg er vist heldig, bare de ikke har overbelånt huset! 
 Og i dét hus sidder der en række lamper, 
korrekt? 
 Øh, ja? 
 Et sjovt eksempel på eksponentialiteten er vores belysning.  
 Fra lejrbålet til neonrøret? 
 Du tror du er morsom, men det er præcis det det handler om! De 
første der havde kontrol over lyset var nogle halvaber som vi har kaldt 
homo erectus. De kunne kontrollere ilden for 1,6 millioner år siden. 1,6 
millioner år siden! Tænk lige over, hvor lang tid dét er! De kunne ikke selv 

Karl-Oscar I’m with barn again 
how do you do, Juhu 
Her lika midt på prärien 

du inte får mig screw 
Vi søgte guld, men fandt kun muld 
New Yorker jeg snart inte mer 
för barnana blir fler og fler 
Karl-Oscar jeg ta’r hjem til mor og bor 

 

Shubidua 

Har drengene ikke lyst til at dele 
en sodavand? 

Min morfar 
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tænde ilden, men de kunne tage den med fra sted til sted. Og det interes-
sante i denne her sammenhæng er at det tog over en million år fra erectus 
tog ilden med sig, og indtil en senere art, arkaisk homo sapiens, fandt ud af 
selv at tænde den. Og så skete der igen ikke en døjt i en halv million år. 
Først for 40.000 år siden var der nogen der fandt ud af at bruge fedtlamper 
med en form for væge i, og for 3.000 år siden kendte egypterne en form for 
vokslys. 
 Eksponentiel udvikling?  
  I middelalderens Europa brugte vi talglamper, og omkring år 1800 
kom den første gasbelysning indendørs. Ellers havde man været nødt til at 
søbe sin stuvede kål i stearinlysets skær. – Har du set Stanley Kubricks film 
Barry Lyndon? 
 Som foregår i 1700-tallet? 
 Han brugte vist nok kun den samme belysning 
som folk havde den gang. Og så går det hele drææææbende langsomt! 
 Det er da en utroligt smuk film! 
 Dét er det! Men det er også en helt anden virkelighed han skildrer! 
Ingen elektricitet. Ingen gadelamper. Ingen elektrisk belysning indendørs 
heller. Når solen gik ned, var det sort!  
 Man kan slet ikke forestille sig at leve på den måde… 
 Men det er der ikke desto mindre folk rundt omkring på kloden der 
stadig gør! Formentlig omkring halvdelen af os. Eller i hvert fald tæt på. 
Tættere på end man tror, i hvert fald. Døgnets længde og alt hvad man fore-
tog sig, har gennem størstedelen af menneskehedens historie været fuld-
stændigt afhængigt af dagslys. Markarbejde, læsning, skrivning, syning, 
bagning af brød og transport fra sted til sted, alt hvad folk nu foretog sig 
skulle udrettes i dagtimerne eller i stearinlysenes skær. Bortset fra dét, var 
der bælg ragende sort! Bum! Ikke noget at sige til at myter om nisser og 
trolde kunne trives i sådan et mørke! Selv inde i byerne, langt op i Europas 
historie, har det været dødhamrende angstprovokerende at åbne sin gade-
dør, når det var mørkt! Det var kulsort, og man kunne ikke bare tænde på 
en kontakt og ”jage mørket væk”! Mørket var alt-omklamrende! Det var 
umuligt at se, hvad der gemte sig ude i det. Vi taler simpelthen om en regu-
lær mental forskel i forhold til, hvad mørket har af kraft! 
 Det tænker man sjovt nok slet ikke over...  
 Nej, det gør man nemlig ikke! – Der er dem der gerne vil give kristen-
dommen æren for at overtroen blev udryddet. Men det er faktisk at fratage 
glødelampen dens retmæssige plads i historien! Vi havde været kristne i 
over 500 år, da vi begyndte at brænde hekse af! 

Even I could see the light 
If it wasn’t for the night 

Andersson/Ulvaeus 
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 Det havde de ikke gjort, hvis de havde haft bedre lys? 
 Ikke med samme begrundelse, i hvert fald! I mellemtiden har vi så 
fået ny overtro og nye hekse. Nå! – I 1855 kom så petroleumslampen, i 1860 
var det første eksperiment med noget der mindede om elektrisk lys, og glø-
delampen blev opfundet i 1879. Men inden den blev alment udbredt, skulle 
vi langt op i det 20. århundrede.  
 Og nu har vi både neonrøret, halogenlamperne, energisparepæren og lys-
lederkablerne? 
 Diodelys ikke at forglemme. Opfindelserne sker tættere og tættere på 
hinanden. Milliteknologien kom frem i renæssancen, mikroteknologien op-
stod i midten af det 20. århundrede, og lige i røven på den kom nanotekno-
logien. Bum! Den eneste logiske konsekvens er at picoteknologien følger 
lige efter! 
 Mindre end nanoteknologien? Så må det jo være under atomstørrelse? 
 Der kommer sikkert også snart et eller andet geni og forkynder at vi 
kan afskaffe krig, sult, nød og social uretfærdighed ved at ændre på atomer-
nes partikler!  
 Grunden til at dette her overhovedet er interessant i forhold til frem-
tiden, det er naturligvis at uden at tænke i eksponentielle baner, bliver det 
umuligt at forstå det som sker omkring os. Helt konkret har den hurtige 
udvikling den konsekvens at levetiden for et nyt produkt på markedet 
bliver kortere og kortere, og før eller siden kan det måske slet ikke betale sig 
at investere i udviklingen af ny teknologi eller nye produkter, simpelthen 
fordi de bliver forældede inden de kan nå at tjene investeringen hjem. – 
Medmindre, selvfølgelig, man er et stort firma som kan sikre en monopol-
status for sin nye teknologi gennem handelsaftaler, føderale bestemmelser 
og god gammeldags udmanøvrering af enhver form for konkurrence.  
 Eksponentialiteten hæmmer udviklingen? 
 Det gør den næppe. Men den vil før eller siden blive underminerende 
for det frie marked. – Interessant fremtidsperspektiv, ikke? Computere, nano-
teknologi, medicin, hele baduljen. Før eller senere kommer udviklingen til 
at gå så hurtigt at alt bliver monopoliseret! Ikke ligefrem en teori du hører 
om ofte! Hvis du tror at Microsoft er en monopolvirksomhed, så vent til 
NanoSoft dukker op! – Det er jo for helvede derfor det er nødvendigt at 
forstå alt dette her nørderi, inden vi begynder at tale konkret om fremtiden! 
Uden at fatte mekanismerne som ligger bag det hele, så bliver det bare til 
vindjakker med satellitforbindelse og øldåser der kan tænke selv! 
 ”Lorteserie”? 
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 ”Pisse elendige lorteserie”! – En anden konsekvens af den stadigt 
hurtigere udvikling, kan du gætte den? 
 Det kan vel være så meget? 
 Det handler om politik, og der er en god nyhed og en dårlig nyhed. – 
Hm? 
 Ingen aning... 
 Den dårlige nyhed er at konsekvenserne af en kortsigtet politik ind-
træffer alt hurtigere. Den gode nyhed er at det gør konsekvenserne af en 
langsigtet politik så også. – Tyg lige lidt på det!  
 Det tredje alternativ til vores vane-linearitet og 
én af de helt essentielle brikker i forsøget på at besva-
re spørgsmålet om, hvordan det hele hænger sammen, 
er kaosteorien! Dels er kaosteorien en helt ny måde at 
beskrive og forstå verden på, og derfor bliver den op-
hav til helt nye teknologier, dels bliver vi nødt til at kende den, hvis vores 
historier om vores egne kaotiske liv skal være mulige at forstå.24  
 Du har ikke tænkt dig at vi også skal igennem hele kaosteorien? 
 Hvorfor ikke? – Ryger du?  
 Jeg troede ikke man måtte ryge her?  
 Jeg spurgte ikke om du ville have en cigaret, jeg spurgte ”ryger du”? 
 Lidt. En gang imellem. 
 Fem om dagen, altså? 
 Nej, til fester og den slags. 
 Se, verden hænger sammen på de mest forunderlige måder! Ting som 
vi ikke umiddelbart kan se sammenhængen imellem, har alligevel ofte en 
forbindelse. Laver vi om på klimaet, på vejrsystemet, så laver vejrsystemet 
også om på os. Eller i hvert fald på vores livsbetingelser. Sender vi DDT i 
omløb i Afrikas sumpe og søer, så finder vi det pludselig igen oppe på ind-
landsisen. – Har du så nogensinde siddet og kigget på røgen fra sådan en 
cigaret? I et askebæger… 
 Øh, ja? 
 Hvordan ser den ud? 
 Når den ligger i et askebæger? – Hvad har det med DDT at gøre? 
 DDT sprøjtes ud i naturen, blandes med vand, fordamper, transporte-
res med vejret til polarområderne og falder ned som sne. Træffer vi poli-
tiske beslutninger eller træffer vi ikke politiske beslutninger; i begge til-

                                                 
24 PS: Knallhatt maa ha basert store dele a dette chapter paa James Gleick: Chaos – the making of a new 
science, men ikk all examples eller explanations stammer herfra. Hvor de saa kommer fra det har värt umulit 
og opspor. 

Kaosteori 
You think because you understand one 
you must understand two,  
because one and one makes two.  
But you must also understand and. 

Sufi 

http://www.baade-og.dk/


© Lene Andersen, 2015, andersen@andersenske.dk 
Find altid seneste udgave på www.baade-og.dk  120 

fælde påvirker vi vores omgivelser, og påvirkningen er ikke ”lineær”. Den 
verden vi træffer politiske beslutninger i er kaotisk. Effekterne af det vi 
foretager os er underlagt principperne for kaosteorien. – Hvordan ser 
cigaretrøgen ud? Stiger røgen bare op i en lige søjle til den forsvinder ud i 
den blå luft, eller gør den noget andet? Hm? 
 Nej. Den starter lidt som en søjle der breder sig ud og så bliver den til en 
masse hvirvler… 
 Kaosteori! Til forskel fra den traditionelle, ”lineære” matematik og 
den klassiske mekaniske fysik, hvor man oftest studerer den direkte sammen-
hæng mellem årsag og virkning, så handler kaosteorien om ikke-lineære 
sammenhænge. Den handler om hvad der sker, når de samme processer 
gentages og gentages og gentages og gennem gentagelsen skaber en virk-
ning, et mønster eller et egetræ. I tilfældet med cigaretten handler røg-
hvirvlerne om summen af røgpartiklers opførsel. – Har du nogensinde lagt 
mærke til den stråle der kommer ud af en vandhane? 
 Vi hænger os i småting, hva’? 
 Det er gennem dagligdagens små mysterier man skal forstå verden! 
Har du lagt mærke til den stråle der kommer ud af en vandhane, spørger 
jeg! 
 Ja. Den løber nedad og ud gennem afløbet. 
 Hvis der nu kun kommer en ganske lille, lille 
bitte smule vand ud, hvad sker der så? 
 Så står den og drypper? 
 Og driver én til vanvid. Hvis man skruer en 
anelse op, hvad så? 
 Så kommer der en tynd stråle? 
 En tynd, jævn stråle. Hvis du så skruer en anelse mere op? Så får du 
en kraftigere stråle. Er den stadig jævn? Nej, det er den ikke! Når man har 
øget vandmængden til et vist punkt, begynder strålen at sno sig. Vandet 
strømmer ikke jævnt ud af hanen mere, der opstår kaos. Og der opstår 
orden i kaos. Det svarer til cigaretten fra før. Lad lige vandet løbe og lad 
cigaretten ligge. Imens skal vi tilbage til den fysikundervisning du fik i 
skolen. Newton og Galilei. Når en genstand falder gennem luften påvirkes 
den af to ting: tyngdekraften og luftmodstanden.25 Hvis man lader en fjer og 
en kugle af bly falde samtidig, hvad sker der så? 
 
                                                 
25 PS: Desvär det har värt umulit og find ud a hvor Knallhatt har hans to exempler med cigaretten og 
vandstraalen fra. Og han forholder sig da osse self kritisk til det ene exemple i nedenstaaende. Det er nemli 
ikk sikkert, a det er luftmodstanden, som er den enste aarsag til vandstraalens opförsel. Men de ka ikk afvises 
heller.  

All life participates actively with its 
environment in the process of co-
adaptation and co-evolution. No sub-
atomic particle exists independent of 
its participation with other particles. 
And even reality is evoked through 
acts of participation between us and 
what we choose to notice. 

Margaret J. Wheatley 
Leadership and the New Science, 1999 
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 Kuglen lander først? Fordi luftmodstanden er størst for fjeren? 
 Og fjeren flakser ned, fordi luftmodstanden slår den ud af kurs, mens 
kuglen styrer stort set direkte mod jorden. Bum! Luftmodstanden påvirker 
ikke kuglen i samme omfang. – Falder kuglen med samme hastighed under 
hele turen? 
 Nej, det går hurtigere og hurtigere... 
 Den accelererer. Hastigheden stiger med kvadratet på tid, indtil luft-
modstanden matcher tyngdekraften og hastigheden bliver stabil. – Hvad 
består vand af? 
 Hydrogen og oxygen? 
 Hydrogen-og-oxygen-hvaffor-nogen? 
 Molekyler? 
 Vandmolekyler. – Din far var fysiklærer? 
 Det var han faktisk. Men jeg har nu aldrig haft ham. 
 Og du blev sproglig student for at genere ham, eller fordi du altid 
havde drømt om at lære latin? 
 Jeg var faktisk god til fysik. Men jeg kunne ikke se, hvad jeg skulle bruge det 
til, når jeg ville være journalist! 
 Og givet at du heller ikke skulle interviewe Paven, så havde du heller 
ikke nogen grund til at lære latin? – Når der kun løber en meget lille stråle 
ud af vandhanen, hvad så? Jo, oppe for oven er strålen bred, men så bliver 
den tyndere på midten, og nede i bunden af strålen, hvor den rammer 
køkkenvasken, dér sprøjter strålen allerede inden den rammer bunden. – 
Hvorfor tror du strålen bliver tyndere og tyndere på vej ned mod bunden af 
vasken? 
 Fordi vandmolekylerne i strålen accelererer i faldet mod bunden? 
 De nederste molekyler i strålen har opnået større hastighed end de 
molekyler som er højere oppe, de ”stikker af” fra de øverste vandmolekyler. 
Nå! Men hvorfor begynder strålen så at sprøjte inden den rammer køkken-
vasken? Hm? Hvad var det der skete for fjeren? 
 Luftmodstanden påvirker molekylerne? 
 Det samme som skete for blykuglen og fjeren, sker for molekylerne i 
vandstrålen. Dels accelererer de, dels bliver de slået ud af kurs. Og jo højere 
hastighed vandmolekylerne opnår, desto mere slår luftmodstanden dem ud 
af kurs. Bum! Når vandmolekylerne når en vis hastighed, betyder mod-
standen at det enkelte molekyle bliver slået en lille smule ud af kurs. Det 
slår så molekylet ved siden af lidt ud af kurs, det slår det næste molekyle 
lidt ud af kurs, og når alle molekylerne er slået bare en lille smule ud af kurs 
i deres ellers nydelige fald på vej mod bunden af vasken, så bliver den 
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samlede stråle virkelig slået ud af kurs, og så sprøjter hele den del af strålen, 
hvor vandet falder med en vis hastighed og derover. Og så har du kaos, 
hvor du før havde en rolig stråle. 
 Hastigheden i sig selv medfører kaos? 
 Modstanden gør. Og forandringen i hastigheden. Formentlig spiller 
de to endda sammen.V Effekten af modstanden ændrer sig når hastigheden 
når over en vis grænse, efter et vist punkt. Det vil sige at forandringen af 
hastigheden betyder at efter et vist punkt, får modstanden en ny betydning. 
Du kan se det, hvis du skruer mere op for vandhanen. Til en vis grænse har 
du bare en kraftigere stråle, men efter et vist punkt, bliver strålen snoet. Der 
opstår et mønster. Skruer man endnu mere op, sprøjter hele strålen, og 
endnu mere, så kommer ens mor og siger at man skal lade være med at lege 
med vandet! Bøh! Det bliver totalt uberegneligt! Og vender vi tilbage til 
cigaretten, så kan du nu forklare mig, hvorfor den første del af røgen stiger 
direkte op, mens den efter et vist punkt begynder at hvirvle rundt. 
 Jamen det er jo så fordi… øh… jamen røgen accelererer vel ikke? 
 Røgen sagtner farten. Den køler af, så røgpartiklerne stiger langsom-
mere til vejrs og støder ind i hinanden nedefra. Og de ramler også ind i 
luftmodstanden. Derfor spreder de sig i stedet for at fortsætte lige lodret i 
vejret. Men hvorfor spreder røgpartiklerne sig så ikke bare i en pæn jævn 
tåge, hvorfor hvirvler de rundt? 
 Fordi efter et vist punkt på røgens vej opad betyder modstanden at de enkelte 
røgpartikler bliver slået en lillebitte smule ud af kurs og støder ind i hinanden, og 
det omdanner den samlede røg til kaos? Og kaos danner et mønster? – Det er det 
dér med sommerfuglen og vejrsystemet! Det har jeg hørt om! 
 Hvad er det så, man siger med den sommerfugl? 
 At en lille bevægelse… at hvis en sommerfugl basker med vingerne i Ama-
zonas, så kan det medføre et uvejr på den anden side af jordkloden? 
 Og hvorfor gør det dét? 
 Det er så lige den del af kaosteorien jeg aldrig har fået forklaret!  
________________________ 
VOk, spørgsmålet er, om det er luftmodstanden eller tyngdekraftens acceleration, som gør udfaldet. Eller dem begge 
to i forening. Plus måske noget helt tredje. Hvis alle molekyler havde haft samme hastighed hele tiden, var de ikke 
stukket af fra hinanden. Var de ikke stukket af fra hinanden, havde der ikke været nogen forandring i strålens 
overflade ud mod omverden, og uden forandring i overfladen, næppe nogen grund til at der skulle opstå turbulens 
og kaos inde i strålen.  Ikke i samme omfang i hvert fald. Desuden er der hele spørgsmålet om overfladespænding, 
som gør eksemplet med vandstrålen kompliceret. Eksemplet med cigaretten er i virkeligheden meget mere simpelt. 
Bortset fra at ændring i temperatur i sig selv medfører uorden og kaos. Begge eksempler er imidlertid taget med, 
fordi acceleration, både stigning i hastighed og opbremsning, har en effekt på enheder i bevægelse. Jf. nedenstående 
kapitel om faseovergange. I det hele taget er eksempler på kaos vanskelige at beskrive fyldestgørende, netop fordi 
der ofte spiller mange faktorer ind.  Men det er jo på den anden side også netop deri paradigmeskiftet består: Vores 
modeller af verden bliver stadig mere komplekse, og fortidens modeller, som kun sjældent medtager synergieffekter, 
er utilstrækkelige. 
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 Forestil dig en sky. 
 En sky? 
 Skyer på himmelen! Dem kender du vel? 
Noget må du jo for helvede have siddet og kigget på, 
mens du sov i latintimerne! Skyer består af vand-
molekyler. Fuldstændigt identiske vandmolekyler. Ét 
ilt-atom og to brint-atomer. Keine Hexerei! Bum! 
Hvorfor ser de så så fantasifulde ud? Hvorfor kan 
man sidde og fascineres af dem i timevis, en skide bunke vandmolekyler? 
Man sidder jo ikke og stirrer på et glas vand! – Jo, Kaj ovre i sydfløjen har ét 
eller andet med vand, men ellers er det jo hurtigt overstået! – Skyer har den 
facon skyer har, fordi vandmolekylerne klumper sig sammen i luften på en 
ganske bestemt måde! Fordi den samme proces gentages og gentages og 
gentages inden i gentagelsen. Og når den samme procedure gentages igen 
og igen og igen, så opstår der et mønster. Et mønster som gentager sig selv 
inden i sig selv. Derfor består skyen af skyer inden i skyer. Der sker en 
gentagelse af det samme mønster i forskellige skalaforhold. Forskellig 
størrelse, forskellig skala, men samme mønster. Fraktaler kalder man det. 
Skyernes fluffy facon skyldes at fritsvævende vandmolekyler i himlen 
fortættes og klumper sammen, og det gør de uafhængigt af hinanden for-
delt over hele skyen. Men det sker efter den samme ”procedure”, fordi 
samtlige vandmolekyler nu engang er fuldstændigt identiske og reagerer på 
samme måde og dermed gentager den samme procedure og gentager den 
samme procedure og gentager den samme procedure igen og igen. Det er 
det samme med blomkål og bregner. Hvis du kigger på dem, så er de også 
bygget op af faconer der bliver gentaget inden i den samme facon. – Har du 
været i Legoland? 
 Som barn, ja. 
 Så har du også set en stor legoklods som er bygget af mindre lego-
klodser? 
 Det ved jeg ikke om jeg har, men jeg kan godt forestille mig, hvordan den 
ville se ud. En slags mega-legoklods? 
 Hvis du nu byggede tusinde mega-legoklodser af almindelige lego-
klodser… 
 …så kunne jeg samle mine mega-legoklodser til en mega-mega-legoklods? 
 Og så ville du have en fraktal struktur i din mega-mega-legoklods, du 
ville have en klods, hvor den samme struktur gentog sig i forskellige skala-
forhold. Det er skalaforholdet i skyen – dét at samme mønster gentager sig i 
forskellige størrelsesforhold – der giver skyen dens specielle facon. Den 

What is it like seeing the Mandelbrot 
set emblazoned on T-shirts and 
posters? 
I’m delighted. I always felt that science 
as the preserve of people from 
Oxbridge or Ivy League universities – 
and not for the common mortal – was 
a very bad idea.  

Benoit Mandelbrot 
New Scientist, 13. November 2004 

Fraktaler 
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består af krinkelkroge inden i krinkelkroge inden i krinkelkroge. Fraktaler. 
Og det er dem der gør at du ikke kan afgøre, hvor langt væk en sky er. Hvis 
du står på jorden og ser skyer i det fjerne, så kan du ikke afgøre, om det er 
en lille sky som er tæt på, eller en stor sky som er langt væk eller højt oppe. 
Når du sidder i en flyver, kan du ikke se hvor tæt på eller langt væk sky-
erne uden for vinduet befinder sig. Nå! Med fraktaler forsvinder afstands-
bedømmelsen. Når du går tættere og tættere på fraktaler, vil du bare opleve 
at mønsteret bliver ved med at gentage sig selv igen og igen, så du aner 
ikke, hvor langt ”inde” i fraktalen du er. 
 Min oprindelige legoklods kunne i princippet være sammensat af mikro-
legoklodser som igen var sammensat af mikro-mikro-legoklodser? – Eller nano-
legoklodser? 
 Og for hver gang du bevæger dig ned i lagene, ser legoklodserne ens 
ud! Du har ikke mulighed for at bedømme præcis, hvor store eller små de 
legoklodser er som du kigger på lige nu. På engelsk hedder det at fraktaler 
er ”self-similar” netop fordi det er det samme mønster der gentages inden i 
det samme mønster. ”Selv-similære” hedder det på dansk. 
 Det du sidder og forsøger at sige er at... hvad?  
 At vi er nødt til at forstå kaosteorien for at 
kunne forstå verden! Slap af! Du skal nok se lyset lige 
om et øjeblik! – Det interessante ved at ting er selv-
similære i forskellige skalaforhold, er desuden at når 
alting har samme facon men forskellig størrelse, så 
kan man ikke tegne i perspektiv. Ting som ikke er 
fraktalt opbygget, en dagligstue for eksempel, består af forskellige former, 
ting med forskellige facon. Derfor kan vi både se, hvor store tingene er i 
forhold til hinanden, og hvor langt væk de befinder sig. Det kan vi ikke 
med fraktaler. Det er med andre ord fraværet af selv-similære former der gør 
at man kan tegne i perspektiv. 
 Men er fraktaler ikke også de der enormt farverige mønstre der var så mange 
billeder af en gang? Ligesom sådan en masse søhestehaler der snor sig ind i hin-
anden? 
 Bingo! Billedet af en Mandelbrot-ligning. Opkaldt efter ham som 
fandt på den, formlen. Benoit Mandelbrot. Hvis man fodrer en computer 
med en simpel formel – den hedder noget i retning af ”z → z2 + c”: man 
tager et komplekst tal, z, ganger det med sig selv og lægger et tal, c, til, så 
sætter man resultatet, det nye z, ind i et koordinatsystem, hvor man gen-
tager udregningen af formlen ved hvert punkt i koordinatsystemet og giver 
resultatet en farvekode, og så danner der sig et fraktalt billede. Krimskrams 

Even though most people view it as 
a beautiful image and ignore the 
underlying mathematics? 
That’s right. Yet there is nothing more 
to this than a simple iterative formula. 
It is so simple that most children can 
program their home computers to 
produce the Mandelbrot set. 

Benoit Mandelbrot 
A fractal life 

New Scientist, 13 November 2004 
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inden i krimskrams. Skulle man beskrive det billede man får på skærmen, 
altså selve fraktalerne med alle deres krinkelkroge og farver og alt muligt, 
”lyserød cirkel til højre, krumningen fortsætter og bliver orange, går så over 
i gul, mens den buer opad og bliver grøn, mens den deler sig i en mindre 
bue der bliver mere blå inden den går over i det røde” og så videre, så ville 
det kræve så meget information at der slet ikke eksisterer computere der 
kan rumme eller videresende det. Men selve formlen fylder kun de få tegn 
jeg lige nævnte, og med den formel kan en hvilken som helst computer 
eftergøre nøjagtigt den samme fraktale struktur ned til mindste detalje!  
 Det interessante ved Mandelbrots ligning er 
ikke så meget at der opstår en masse krimskrams, 
men at der rent faktisk opstår et mønster i krims-
kramset og at mønstret er fraktalt. Der opstår kaos, 
men der synes at være en vis orden i dette kaos. Der 
viser sig det som kaldes en ”strange attractor”. 
”Attractor”, fordi efterhånden som kaos fortsætter, 
ser det ud som om al fortsat aktivitet styrer ind efter 
den og kommer til at hvile i den. ”Strange”, fordi ingen kan forklare, hvor 
formen kommer fra! Den er der bare! 
 Men hvad har det med sommerfuglen at gøre? 
 Og med cigaretten og vejret og min syge moster? Rolig nu! Pludselig 
vil du se lyset! – Hvad er et pendul?  
 Et lod i en snor? – Vi har mange bolde i luften nu! 
 Bare rolig, de skal nok komme ned! – Hvis et pendul svinger er der to 
slags ”hastigheder”. – Plejer man ikke at sige at det er kvinder der kan 
multi-taske og mænd der kun kan holde én tanke i hovedet ad gangen? 
 Det kommer vist an på, hvad ”tasken” går ud på! 
 Men et pendul kender du? 
 Ja, et pendul kender jeg.  
 Og når det svinger, så har det to ”hastigheder”. 
 Den ene handler om, hvor mange gange pendulet passerer bunden 
inden for et givet tidsrum. Pendulets tempo eller frekvens. Når pendulet 
svinger så er tempoet, eller frekvensen, konstant; tempoet afhænger ude-
lukkende af snorens længde. 
 Den anden hastighed handler om, hvor hurtigt selve loddet bevæger 
sig gennem luften, mens pendulet svinger. Det kan vi kalde selve loddets 
hastighed. Den højeste hastighed opnår loddet, når det skal tilbagelægge en 
lang svingetur fra den ene side til den anden. Når det bare hænger og 

Strange Attractors 
There is a difference between fractals 
and strange attractors. Strange 
attractors are self-portraits drawn by a 
chaotic system. They are always fractal 
in nature, being deeply patterned, but 
they are a special category of 
mathematical object. 

Margaret J. Wheatley 
Leadership and the New Science, 1999 
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rokker frem og tilbage nede i bunden, så opnår det ikke på noget tidspunkt 
en særlig høj hastighed. 
 Tempoet er dét der sørger for at alle sekunderne i et ur bliver lige 
lange, hastigheden sørger for at selvom loddet har lang vej at tilbagelægge, 
så holder uret tempoet. – Fes det ind? 
 Når loddet skal bevæge sig langt, må det skynde sig for at holde tempoet? 
 Og en læderfodbold er lavet af læder! Ja! – Loddet bliver udsat for 
modstand under svingningen præcis ligesom fjeren og blykuglen der falder. 
Og dét er interessant! 
 Medfører det kaos? 
 Var det et gæt, eller fordi du har forstået det? 
 Gæt. 
 Godt gæt! Gode patter, lækker røv, godt gæt! Og bedre end Galilei 
som i sin tid forskede i penduler! Han målte nemlig pendulets enkelte 
svingninger til at vare præcis lige lang tid. Altså at tempoet var præcist. 
Men det er det ikke! Bum! Galilei tog fejl! Pendulet møder luftmodstand 
mens det svinger. Derfor skaber det turbulens i luften, og på grund af den 
turbulens som det skaber, bliver svingningen uregelmæssig. Hver enkelt 
svingning afviger en lille bitte smule fra gennemsnittet i tid. – Og kan du 
gætte, hvornår uregelmæssigheden er størst? 
 Når hastigheden er størst? 
 Nemlig! Bum, Fætter Vims! Når loddet bevæger sig med størst hastig-
hed og luftmodstanden og turbulensen er størst, så er uregelmæssigheden 
også størst. Ligesom med vandmolekylerne i strålen. Se, når svingningen er 
lille, det vil sige når loddet bare hænger og rokker lidt frem og tilbage nede 
i bunden, så er hverken luftmodstanden eller turbulensen stor, og så er 
uregelmæssigheden det heller ikke. Men hvis man måler pendulets sving-
ninger, og tempoet afviger lidt hele tiden, hvad tror du så uregelmæssig-
heden i svingningen er? Hm? 
 Kaotisk? 
 Fordi der er en strange attractor! Der er et mønster i pendulets uregel-
mæssighed. Og for at det ikke skal være løgn, så er mønstret i uregelmæs-
sigheden fraktalt! Så faktisk er der en ”regelmæssighed” i uregelmæssig-
heden. Uregelmæssigheden i pendulets svingninger følger et mønster som 
gentager sig inden i sig selv. Der er orden i den måde pendulet svinger 
uregelmæssigt på! – Når en myretue ender som en myretue og ikke som en 
bunke gamle blade og kviste, så er det, fordi hver enkelt myre i tuen har 
samme arbejdskode genetisk programmeret ind i sin lille knold. Bum! Der 
er ikke én af dem der ved, hvordan en færdig myretue skal ende med at se 
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ud. De aner det ikke en gang, når den er bygget. Derfor bliver de ved med at 
bygge! Summen af myrers indsats gør at myretuen er under konstant kon-
struktion, og at alle myrers indsats retter sig ind mod den strange attractor 
som hedder ”myretue med gange og tunneller og yngelpleje og æglæg-
ningscentral og information om nærmeste vej til Anders And og hans lag-
kage på skovtur”. Uanset hvor stor myretuen er, så styrer dens konstruktion 
ind efter samme mønster. Når kaos har ”arbejdet længe nok”, opstår der ud 
af de kaotiske processer en struktur, simpelthen fordi der er en strange 
attractor. Og det er dét vi opfatter, tolker eller oplever som verden omkring 
os. 
 Vi ser ikke den kaotiske proces, kun dens resultat? 
 Det færdige fænomen er et billede af en strange attractor. Med pendu-
let kan vi kun få øje på billedet, når vi måler ekstremt nøje. I skyerne kan vi 
se resultatet umiddelbart. Myretuen er summen af myrers arbejde, et arbej-
de som de hver især udfører efter en fuldstændigt identisk arbejdskode som 
er genetisk færdigprogrammeret i dem fra fødslen. Blomkål, bregner og 
andre planter er opbygget af celler der tilsammen danner fraktale strukturer. 
Fordi deres genetiske kode udstyrer cellerne med arbejdskommandoer som 
gør at plantecellerne via gentagelser tilsammen skaber dét, vi kender som 
blomkål og bregner. DNA skal også spare! – Og så er vi tilbage ved vores 
sommerfugl, vores vandhane og vores cigaret i askebægeret.  
 Når sommerfuglen basker med sine vinger sætter den en luftstrøm i 
gang. Den luftstrøm påvirker mere luft, som påvirker mere luft, som påvir-
ker mere luft, og i og med at dette lille luftpust skubber til noget luft, som 
skubber til noget mere luft, der så igen skubber til mere luft, opbygges der 
et mønster i luften, et mønster som vokser og vokser, og i kraft af en strange 
attractor har vi til sidst en kæmpe monstertornado som river huse omkuld 
og træer op ved rødderne. I teorien altså. I praksis ville det nu nok kræve 
summen af en allerhelvedes masse sommerfugle for at sætte en tornado i 
gang! Bøh! Men det er dét der er tankegangen bag historien om sommer-
fuglen og uvejret. Og derfor hænger forureningen og vejret og kaosteorien 
og vores samfundsforhold sammen, og derfor sidder jeg her og piner dig en 
stakkels mandag formiddag med noget så idiotisk som kaosteori! Fordi jeg 
vil have at du skal forstå et af de væsentligste værktøjer til at forstå og for-
klare verden med! 
 Hvis vi så kigger på vandstrålen fra før, så er det det samme der er på 
færde her. Først er vandstrålen lige, så opstår der en snoning. Den snoning 
som du ser i vandstrålen, er en strange attractor. Inde i strålen hersker der 
kaos, men takket være mønstret, danner der sig en fin og snoet stråle. 
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 Som vi tolker som orden?  
 Der er tale om det som hedder et emergent sy-
stem: der opstår et ”kollektivt fænomen” som ingen 
af de enkelte enheder i sig selv er ”bærer af”. Ingen af 
vandmolekylerne rummer egenskaben ”snoning”. En 
stor mængde i sig selv ubetydelige hændelser skaber 
tilsammen et system der vokser ud af delene. Skaber 
noget nyt som ikke var der før. Helheden ”emerge-
rer” ud af de mange enheders vekselvirkning eller 
interaktion med hinanden. Derfor stiger røgen fra din cigaret op i hvirvler 
og ikke i en jævn tåge. Derfor bliver vandmolekylerne til en snoet stråle. De 
enkelte partikler eller molekyler ”taler ikke med hinanden” eller ”planlæg-
ger at lave en facon”. Det samme gælder myrerne. De er i princippet 
uafhængige af hinanden, men vekselvirker med hinanden og gør det på en 
strange attractors præmisser. – Det som er interessant ved dette her, det er i 
vores sammenhæng to ting. Og de illustreres bedst med vandstrålen. 
 For det første sker overgangen fra en jævn strøm til en kaotisk bevæ-
gelse pludseligt. På samme måde som is smelter ved nul grader. En is-
terning står ikke og er hård, så blød, og så til sidst er den vand. Nej, når 
temperaturen når over nul grader, bum, så smelter den. Punktum. 
 Faseovergang hedder det. Phase transition. Selve 
overgangen fra en tilstand til en anden.VI Det samme 
gælder springet mellem orden og kaos, når vi har en 
strøm der bevæger sig. Det ene øjeblik har vi en pæn 
jævn stråle, næste øjeblik hvirvler elementerne rundt 
i et frygteligt kaos uden at vi umiddelbart kan genn-
emskue, hvad der sker. Nå! Og dog viser der sig, når 
kaos har ”stået på længe nok”, at være et mønster, 
nemlig en strange attractor. Enten i form af en snoet stråle eller en smuk 
spiralform eller noget andet. Som vi tolker som en slags orden. 
 Man kan sige at udviklingen går fra orden til kaos, og at dette kaos kommer 
til udtryk i en strange attractor som er en ny form for orden? 
 Det andet som er interessant, det er at det er umuligt på forhånd at 
sige, hvor dette spring mellem orden og kaos indtræffer. Eller hvor skellet 
mellem  kaos og en klar aftegning af denne her  strange attractor indtræffer.  
_______________________ 
VI Det er ikke nemt at skrive en bog om kaos, som ikke er en bog om kaos. For det bliver unægteligt en overfladisk 
præsentation.  Dog skal følgende petitesser tilføjes: Ofte ser man emergens i faseovergangen, men ikke nødvendigvis 
faseovergang i forbindelse med emergens. Samtidig eksisterer der endnu ikke en endelig definition på emergens, så 
kapitlet er i det hele taget et vovestykke. Sluttelig skal tilføjes, at nogle faseovergange har såkaldte ”tærskler”, hvor 
der sker et spring i udviklingen, andre faseovergange har ikke. Beklager hvis det virker kaotisk!  

Emergente systemer 
En trafikprop i København er et fint 
eksempel på et emergent fænomen. 
Her er det indlysende, at ingen af 
bilerne har egenskaben trafikprop, 
men samlingen af biler, kollektivet, 
kan danne den. En trafikprop er ikke 
en sum af de enkelte bilers trafik-
propper, men en konsekvens af 
vekselvirkningen mellem bilerne 
indbyrdes og med omgivelserne. 

Benny Lautrup 
Videnskaben eller Gud, 1998 

Faseovergange 
Throughout the universe, then, order 
exists within disorder and disorder 
within order. (…) Just as in the time-
less image of yin and yang, we are 
dealing with complementaries that 
only look like polarities. Neither one is 
primary; both are absolutely 
necessary. 

Margaret J. Wheatley 
Leadership and the New Science, 1999 

http://www.baade-og.dk/


© Lene Andersen, 2015, andersen@andersenske.dk  
Find altid seneste udgave på www.baade-og.dk  129 

Med en vandhane som man kan skrue op og ned for, gør det ikke så meget. 
Men hvis der er gang i en eksponentiel stigning i en hastighed som vi ikke 
har kontrol over, så kan punktet komme som en gevaldig overraskelse! Når 
vi har med kaotiske systemer at gøre, sker forandringer typisk i hop. Det er 
derfor historien om sommerfuglen er interessant. Hvis der opstår en uregel-
mæssighed ét sted, så kan den forplante sig. Og hvis den forplanter sig og 
sætter gang i en faseovergang, så aner vi ikke, hvad den næste tilstand i 
systemet bliver! Tornado? Sommerblæst? Snestorm? Ingen kan sige det. 
Ikke før forandringen indtræffer. Bum! Og derfor er kaosteorien interessant, 
når vi ser på fremtiden og kigger på eksempelvis klimaændringer og effek-
ten af vores forurening. Fordi vejrsystemet er kaotisk, vil en klimaændring 
ikke nødvendigvis medføre en glidende overgang til et varmere klima. 
Tværtimod risikerer vi at hele regioner udsættes for markante klimaændrin-
ger relativt pludseligt. 
 Tørke og oversvømmelser? 
 Skadedyrsangreb, you name it! Pointen er at vi 
ikke kan forudsige, hvornår grænsen er nået og fase-
overgangen indtræder. Det samme gælder forurenin-
gen. Uanset om det er kemikalier, østrogenlignende 
stoffer, nanoteknologi, radioaktiv stråling eller øldå-
ser og cigaretskod. Vores svineri bliver lukket ud i et 
kaotisk system af dyr og planter som interagerer i 
biotoper, hvor arterne har fundet sig til rette med hinanden gennem proces-
ser som har stået på i millioner af år, og hvor de i kraft af strange attractors 
har skabt en masse ligevægte. Men vi aner ikke, hvor skrøbelige de ligevæg-
te er. Vi kan med andre ord ikke forudsige, hvornår ligevægtene i naturen 
bliver bragt ud af balance. Fordi systemerne er kaotiske. Omslaget kan 
komme frygteligt pludseligt. Bum! Mange af processerne i vores egen krop 
er kaotiske. Vi er opbygget af grupper af celler som vekselvirker med hin-
anden ifølge principperne for kaosteorien. Gentagelser inden i gentagelser, 
mængden af hændelser snarere end én hændelse ad gangen. Det samme 
gælder de individuelle planter og dyr. Og det det handler om, er blandt 
andet det der på engelsk hedder entrainment; synkronisering af rytmer i 
kaotiske systemer! Nå! 
 Jeg skal godt nok lige holde tungen lige i munden nu! 
 Storartet! Så er det, fordi du lærer noget! Ikke-kaotiske eller ”lineære” 
systemer, hvor én påvirkning har én effekt, har det med at hvis man 
skubber systemet ud af rytme, så bliver det ved med at være off. Til gen-
gæld kan man nogenlunde forudsige, hvor off det ender med at blive. 

Even water makes life possible by the odd 
angles hydrogen and oxygen set up when 
they bond, not simply because two of one 
join one of the other. Water’s emergent 
property of “aquacity” could not easily be 
predicted from the properties of its consti-
tuent elements. Every level of structure, 
whether chemical, cell, or organism, has 
emergent properties that could hardly be 
guessed from the level below. 

Alison Jolly 
Lucy’s Legacy, 1999: 

http://www.baade-og.dk/


© Lene Andersen, 2015, andersen@andersenske.dk 
Find altid seneste udgave på www.baade-og.dk  130 

 Hvis man giver det samme skub til et kaotisk 
system, et system hvor det er summen af begivenhe-
der der skaber fænomenet, så vil systemet selv finde 
tilbage til udgangspunktet. Systemet kan selv finde 
tilbage til sin indre balance. Det er selvorganiserende 
med andre ord. Med mindre påvirkningen er så stor at systemet ændrer til-
stand, så stor at faseovergangen indtræder.VII  
 Ham der opdagede det selvorganiserende system, var én af den klas-
siske mekaniks største mestre. Nemlig en af Newtons kolleger; næsten lige 
så stor en fysiker som Newton, og under alle omstændigheder slet ikke nær 
så kendt. Christian Huygens hed han. Hollænder. Levede i 1600-tallet og i 
modsætning til så mange af verdens andre store fysikere, så opfandt han 
rent faktisk noget praktisk anvendeligt, et genialt stykke milliteknologi, 
nemlig penduluret. Og det var dét der satte ham på sporet af de selvorgani-
serende, ikke-lineære systemer. Selvom han selvfølgelig ikke kendte kaos-
teorien. Pludselig en dag – det siger anekdoten i hvert fald – opdagede han 
at alle de ure som hang op ad den samme væg svingede fuldstændigt i takt.  
 Synkront? 
 På et flækket kussehår! Og selvom han var en 
dygtig urmager, så var han udmærket klar over at 
det nok ikke var, fordi han var genial og urene var 
perfekt synkroniserede at de slog i takt. Der måtte 
være noget andet på spil! Han havde ikke nogen 
teoretisk forklaring, men han gættede på at urene 
blev koordineret af vibrationer som gik gennem træværket i den væg urene 
hang på. De individuelle ures svingning forplantede sig og påvirkede hin-
anden, så de alle låste sig fast i en fælles rytme. 
 Hvis han skubbede til ét ur, så ville det selv finde tilbage i rytmen med de 
andre? 
 Fordi, tilsammen udgjorde urene et selvorganiserende, kaotisk, ikke-
lineært system. En proces han ikke kendte til, men gættede rigtigt alligevel! 
Enkeltvis var urene forblevet off, hvis han skubbede. Fordi den klassiske 
mekaniske teknik som sidder inden i et ur er ikke-kaotisk. Men sammen ud-
gjorde de et kaotisk system der organiserede sig selv. Først i det øjeblik han 
havde slået så hårdt til væggen at alle urene var blevet slået ud af takt på en  
________________________ 
VII Spørgsmålet er, om man kan sige noget om, hvad der så sker? Når faseovergangen indtræder? Hvor ofte ved man 
om man kan forudsige den nye situation? Kan man altid eller aldrig sige noget om, hvor lang tid der vil gå, inden 
systemet finder en ny ligevægt? Eller hvilken ligevægt, systemet så vil finde frem til? Eller hvor turbulent 
faseovergangen vil blive? – Er det i virkeligheden stoppeproblemet igen? Kan nogen sige, om det kaotiske system 
kan finde en ligevægt, før det har fundet en ligevægt, eller hvad? – Det må jeg vist lige sove på... 

Selvorganiserende 
systemer 

Fuglene flyver i flok 
Når de er mange nok 

Benny Andersen 

Mode Locking 
“When you look at the rate people 
walk, their heartbeat and infant 
suckling rates, they are all in the same 
range.” Without external cue, each 
activity tends to follow the same 
drummer.  

New Scientist, 4 August 2001 
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gang, eller de var faldet ned, ville systemet have skiftet tilstand, ville det 
have gennemgået en faseovergang. Nå! Entrainment kaldes også ”mode 
locking” og det er det der sker, når én regelmæssig cyklus låser sig fast på en 
anden. Det er for eksempel derfor, når du er ude at gå måneskinstur med 
ham førsteelskeren, at Månen altid har samme side vendt mod Jorden, og 
det er også mode locking der er grunden til at satellitter for det meste roterer i 
fast forhold til Jorden. Mode-locking er forudsætningen for at grupper af 
enheder som svinger, kan arbejde synkront sammen. Og nu kommer vi til 
noget vigtigt: oscillation og oscillatorer! Svingning og ting der svinger! Puls. 
Mit absolutte favoritord i denne her sammenhæng er puls! 
 Fordi? 
 Fordi oscillation er så teknisk og svingning er så 
fladt. Puls giver mening! Puls er om noget dét vi skal 
tale om, så snart vi kigger på, hvem vi er! 
 Fordi vi har fingeren på pulsen, eller hvad? 
 Der blev kultur- og livsstilsjournalisten allige-
vel en lille smule interesseret, hva’? Kaosteori er altså 
ikke det rene nørderi. Det har faktisk noget med frøk-
nens egen hverdag at gøre! Nå! Men det er svingning eller oscillation vi 
bliver nødt til at anvende lige nu, hvis det skal gå ordentligt til. – Og vi skal 
jo opføre os ordentligt, ikke sandt? Der var ellers lidt oscillation jeg godt 
kunne finde på med en pige som dig…  
 Skal vi gå videre? 
 Det beviser ellers kun teorien: to mode-lockede, oscillerende organis-
mer frembringer gennem en relativt harmløs gentagelse en pludselig, 
emergent kemisk reaktion som kaster begge systemer ud i et nyt pulserende 
kaos. – Men det synes du ikke er sjovt? 
 Jeg har fattet princippet. Der er grænse for, hvor meget illustration jeg 
behøver! 
 Sikker? Du er kommet hele den lange vej, og så vil du ikke have det 
hele med? 
 Fortæl nu bare om de der ”oscillatorer”! 
 Men du oscillerer vel lidt med ham Thomas der en gang imellem? – 
Er der ikke en del kaos i dit liv, mon?  
 Det er rigeligt kaotisk, tak.  
 Heldig fyr! Hvad laver han? 
 Han er kirurg. 
 Hvilken slags? 
 Neuro. 

Det hele svinger! 
The beat, scientists say, is central to 
our existence.  
We use it not only to make music, but 
to coordinate our brains and bodies, 
keep track of time, and filter the 
stream of events that assail us in this 
unpredictable world.  

Rhythm of life 
New Scientist, 4 August 2001 
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 Tak skal vi ha’! – Så han har ikke lavet dem selv? 
 Mine bryster har virkelig en kaotisk effekt på din hjerne, hva’? Et beskedent 
synsindtryk som medfører en voldsom kemisk reaktion? – Nej, vi har en aftale om at 
han ikke tager arbejde med hjem! – Skal vi gå videre? Penduler er oscillatorer? De 
svinger? 
 Har du hørt om superstrengsteorien? 
 Jeg har set ham der Holger Bech i fjernsynet. Det er noget med de aller-
mindste bestanddele i universet? 
 Det er i hvert fald i retning af superstrengene fysikken peger i øje-
blikket, når man taler om universets allermindste bestanddele. Der er bare 
ikke nogen der kan bevise, om teorien holder – og det vil man formentlig 
heller aldrig kunne. For hvis det har været en bedrift at skabe nanomikro-
skoper, så må selv de dygtigste fysikere erkende at superstrengsmikro-
skoper er en umulighed. Derfor kan man formentlig slås om superstrengene 
herfra og til evigheden, uden nogen sinde at finde ud af, om man beskriver 
verden som den rent faktisk er, eller man bare har udtænkt et fantasifoster 
som ikke kan modbevises!VIII Men det som teorien siger, det er – som du 
ganske rigtigt sagde – at de allermindste bestanddele i universet er ”super-
strengene”. Og hvad er det så? Det er et rigtigt godt spørgsmål. Svingende 
og roterende objekter i den absolutte intethed. – Og intetheden er endda så 
absolut at der ikke engang er rum og tid! 
 Og det er dét alt andet er lavet af? 
 Givet at vi er opbygget af atomer, og atomerne 
er opbygget af subatomare partikler, og de sub-
atomare partikler alle er opbygget af superstrenge, så 
er alt i universet opbygget af superstrenge. Dér, hvor 
der ikke er superstrenge der er den reelle intethed. 
Og superstrengene er puls. Og dermed er alt i uni-
verset opbygget af puls. Puls inden i puls. Verden er 
en fraktal symfoni. Det vi ser, hører, sanser, opfatter 
og fortolker er et elektromagnetisk orkesterværk. Vi 
kan fokusere på en enkelt stemme ad gangen, flytte 
opmærksomheden fra ét instrument til et andet, men 
man kan ikke pille en stemme ud og tage den væk. 
Der findes ikke noget ”væk”. Hele universet svinger 
sammen!  
________________________ 
VIII Da både tid og rum ophæves, når man bevæger sig ned i superstrengenes størrelsesorden og har med kvantefysik 
at gøre, er der formentlig indtil flere evigheder, i hvilke diskussionen kan fortsætte. 

Superstrengsteorien 

Puls 
Spontaneous and mysterious, syn-
chronized clapping offers a wonderful 
example of self-organization following 
strict laws extensively researched by 
physics and mathematics. Some species 
of fireflies are also subject to these laws. 
In southwest Asia they gather by the 
millions around tall mangrove trees, 
flashing periodically. Then suddenly, all 
the fireflies begin to switch their 
fluorescent tails on and off at exactly the 
same moment, turning the beacon-
shaped tree into a huge pulsing light 
bulb visible for miles. A subtle urge to 
synchronize is pervasive in nature. 
Indeed, it drives the firing of thousands 
of pacemaker cells in the heart and 
brings into synchrony the menstrual 
cycles of women who live together for 
long periods of time. 

Albert László Barabási 
Linked, 2002 
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 Fra superstreng til supergalakse? 
 Er vi i gang med den samme symfoni!  
 Ting vi opfatter som faste, og ting vi opfatter som at de har puls, har 
puls. Alt er svingning. Superstrengene, deres kollektive frembringelse af 
atomerne og dermed grundstofferne, er puls. Varme er puls. Alt, hvad der 
giver lyd er puls. Lys er puls. Der sidder elektroniske oscillatorer i din com-
puter, kredsløb som svinger med en bestemt frekvens og afgør, hvor hurtig 
din computer er. Kaotiske systemer oscillerer. Antallet af en bestemt slags 
insekter i en biotop svinger fra år til år, det samme gør antallet af fisk i Lim-
fjorden, forekomsten af influenza i en befolkning, aktiekurserne, arbejds-
løsheden, benzinpriserne og vores behov for at gå i krig. Kvinders humør! 
Alt liv har puls. Nerveceller er oscillatorer. Hjerteceller. Der er lavet forsøg 
med celler fra et kyllingehjerte, hvor man tog små prøver af cellevæv – hver 
prøve var ikke større end 0,2 millimeter – og når de blev rystet sammen i en 
testskål, begyndte de spontant at slå en fælles puls på cirka et slag i 
sekundet. Det kunne kun ses i et mikroskop, men ikke desto mindre: En 
kaotisk proces af mode-lockende celler! Værsgo’ og spis! – Har du hørt om 
George Mines? 
 Nej. 
 Ved du hvad hjerteflimmer er?  
 Når hjertet ikke banker normalt? 
 Hjertet er en pumpe. Det er en muskel, og rytmen af sammentræk-
ning og afslapning, pulsen, er koordineret gennem hele organet. Bum! Med 
hjerteflimmer flaprer muskelvævet fuldstændigt ukoordineret. Det typiske 
billede er at beskrive det som ”en pose orme”. Lækkert malerisk! Når hjertet 
fungerer normalt, går det elektriske signal der aktiverer musklen som en 
koordineret bølge gennem hele hjertets struktur, gennem hele musklen. 
Med hjerteflimmer er bølgen brudt. Og det som altid har frustreret læger og 
forskere, er at hjertets individuelle dele alligevel kan fungere normalt! Vævet 
fejler ikke noget, det er processen der er sat ud af spil! 
 Helheden er større end summen af delene tilsammen? 
 Kaotiske systemer kan slås ud af rytme, hvis slaget er for stort – som 
det ville være sket for Huygens ure, hvis han havde slået så hårdt til 
væggen at urene faldt ned eller gik i stykker. Eller systemet kan slås ud af 
rytme, hvis man skubber til det på et kritisk tidspunkt i rytmen eller 
konstant forhindrer det i at finde tilbage i sin egen selvorganiserede puls. 
Og det var dét George Mines fandt på. En sen nattetime i 1914. Den gode 
George kendte nemlig ikke til kaosteori, og derfor havde han fået den 
forrygende idé at erstatte sit hjertes naturlige, kaotiske puls med en puls 
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som var præcis. ”Præcis” på den måde Galilei troede at hans penduler svin-
gede. Den gode George lavede simpelthen en maskine til at sætte på brystet, 
og maskinen forsynede hjertet med en elektrisk impuls med præcis lige 
lange intervaller imellem. Han blev fundet af en vagt på laboratoriet tidligt 
næste morgen, mens han lå under sit skrivebord med teknisk udstyr rundt 
omkring, og ved siden af stod et apparat som registrerede hans hjerteflim-
mer. Kort efter døde han. 
 Vi er altså kaotiske systemer? 
 Kvinder er i hvert fald! 
 Det lød da ellers lige som om mænd ikke er spor 
anderledes! 
 Vores celler svinger og skaber selvorganiseren-
de rytmer, puls. Vores biologi og kemi sker i et sam-
spil mellem processer som gentages i det uendelige. 
Hormoner og signalstoffer fortæller vores celler, hvad 
de skal gøre hvornår, og alt i alt er kroppen ét stort 
selvorganiserende kaotisk system26, hvis balance og 
overlevelse afhænger af at de kaotiske processer kan 
regulere sig selv. Små skub kan vi nok klare – jetlag for eksempel, hvor døg-
nets rytme bliver rykket, eller mindre påvirkninger med forurening eller 
dårlige fødevarer – men efter et vist punkt skal vi ikke være så sikre på at 
systemet selv kan finde balancen igen. Der sker en faseovergang til noget vi 
ikke ved, hvad er. Sygdom. Stress. Død. Samme risiko for ubalance gælder 
for Golfstrømmen, klimaet, miljøet og i det hele taget de kaotiske systemer 
som vi udsætter for påvirkning! 
 Og fordi det er kaotiske systemer, skal vi ikke regne med at miljøet bare bliver 
gradvist mere og mere påvirket af forureningen eller det vi ellers slipper ud? 
 Vi kan fuldstændigt lige så godt risikere at alt ser fint ud på over-
fladen, men at vi lige pludselig ser en katastrofal effekt. En faseovergang. 
At forandringerne indtræder pludseligt, ligesom vand der fryser og bliver 
til is på en gang. Specielt, hvis de påvirkninger vi påfører systemet stiger 
eksponentielt eller noget der minder om eksponentielt. Og det gælder ikke 
bare miljøet i form af klimaet og naturen, det gælder også vores egne 
kroppe!  
 Fordele og ulemper med uforudsigelig afstand imellem sig? 
 

                                                 
26 PS: Teknisk set, der er naturlivis forskel mellem selorganiserne systemer som et ecosystem eller klimaet, og 
den menskli krop der har organisert sig self according to DNA. Först i de sener böger Knallhatt kommer ind 
paa denne difference. 

Several chaos-minded cardiologists 
found that the frequency spectrum 
of heartbeat timing, like earth-
quakes and economic phenomena, 
followed fractal laws, and they 
argued that one key to 
understanding heartbeat timing 
was the fractal organization of the 
His-Purkinje network (the network 
of special fibers in the heart that 
carry pulses of electric current to 
the contracting muscles), a 
labyrinth of branching pathways 
organized to be self-similar on 
smaller and smaller scales. 

James Gleick 
Chaos, 1987 
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 Og så skal vi have fat i rækkefølgeligheden igen. For i kaotiske syste-
mer gælder det nemlig at et omslag til noget nyt er en irreversibel begiven-
hed. Bum! Der er rækkefølgelighed i kaos!  
 Man kan godt fryse og tø den samme portion 
vand flere gange, men det bliver aldrig den samme 
isterning to gange. – Det er selvfølgelig hamrende 
ligegyldigt i praksis, for vandmolekylerne er iden-
tiske, så det er ikke noget man kan iagttage. Men så 
frys fru Olsen ned og se, hvad der sker, når du tør 
hende op igen. Den klassiske mekaniks approksi-
mation, hvor man kunne gå fra årsag til virkning og 
fra virkning til årsag, holder ikke. Hvis Golfstrøm-
men vender og fuldstændigt smadrer vores klima her 
i Skandinavien, så kan vi ikke bare skrue ned for 
CO2-udslippet og så regne med at den dukker op 
igen. Hvis klimaet bliver slået ud af kurs og jorden bliver udvasket, fordi vi 
fælder alle de store træer i regnskovene, så skal vi ikke regne med at ”det 
ordner sig nok”, hvis vi planter nogle nye træer. Hvis vores forurening gør 
os infertile, så bliver der ganske enkelt ikke nogen næste generation som 
kan føre arten videre! Heller ikke selvom vi nedbringer mængden af 
østrogenlignende stoffer i mellemtiden. Bum! På overfladen kan kaotiske 
systemer se ud som om alt er i den bedste orden, men der er ingen der kan 
sige, hvor tæt systemet er på at hoppe til næste ligevægt, næste strange 
attractor, eller hvor turbulent springet, faseovergangen bliver, Bum! 
 Kloden er én stor computer, og hvis vi ændrer formlen, så bliver fraktalerne 
anderledes? 
 Selv det sludder og vrøvl jeg sidder og siger, er åbenbart selvorgani-
serende! 
 En anden grund til at kaosteorien er relevant for fremtiden, er selv-
følgelig at i og med at vi har opdaget kaosteorien, så giver den os også 
nogle helt nye videnskabelige værktøjer at arbejde med. Vi står altså på 
tærsklen til et nyt videnskabeligt gennembrud, når vi først formår at 
anvende kaosteorien i praksis. For eksempel i forbindelse med analyser af 
vores miljø, men også med hensyn til udviklingen af ny kemi og udsæt-
telsen af genmodificerede organismer i naturen. Når vi først har indset at 
det er et kaotisk system, vi er i gang med at påvirke. Sammen med den nye 
generation af computere – om det så er nano- eller DNA-computere – vil 
kaosteorien virkelig komme til at rykke ved vores formåen.  
 Hvis vi giver computerne de rigtige data at bearbejde?  

At 0°, however, something special 
happens. The water molecules suddenly 
form a perfectly ordered ice crystal, like 
wandering soldiers lining up at an 
officer’s command. But soldiers rehearse 
this drill hundreds of times, painfully 
learning their precise position in the 
formation. Water molecules, in contrast, 
may have never experienced ice before. 
They follow a mysterious urge to 
exchange their wandering lifestyle for a 
rigid, ordered one. Ice, a familiar symbol 
of cold and perfect order, emerges 
spontaneously. 

Albert-László Barabási 
Linked, 2002 
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 Det er selvfølgelig altid lige den praktiske hage 
ved det hele, ja. – Det sidste alternativ til lineariteten 
er de såkaldte Elliott-bølger!  Opkaldt efter Ralph N. 
Elliott, en herre der var noget så umiddelbart ked-
sommeligt som en revisor fra Los Angeles.27 Da de-
pressionen havde lagt Amerikas økonomi i ruiner i 
30’erne, interesserede han sig for, hvordan aktie-
markedet egentlig havde opført sig op til krakket i 
’29. Det han så, var at børskurserne havde bevæget 
sig i cyklusser op og ned. Det var der i og for sig ikke noget nyt i, det vidste 
man godt. Men det nye var at han mente at udviklingen ikke udsprang af 
markedet selv, men fra de mennesker som var involveret i det. Og at han 
fandt et system i aktiekursernes op- og nedgange. Det er altså ikke op- og 
nedgangene i sig selv der har fået navn efter Elliott, det er mønstret i op- og 
nedgangene. Det Elliott nåede frem til, var at fordi menneskets følelser er 
rytmiske, så påvirker vi også vores omgivelser i forhold til disse rytmer.      
– Du kan se det på den tegning jeg har taget med til dig her: 

 
 

                                                 
27 PS: Saa langt som jeg kan se, dette og det näste kapitel er baseret paa artiklen I know what you’ll do next 
summer, New Scientist, August 31. 2002.  

Elliott-bølger 
The wave patterns are an organising 
principle for myriad social behaviours, 
ranging from newspaper sales figures 
to the fortunes of national leaders. The 
reason Elliott waves can tell us all this 
is simply because they are a direct 
reflection of human psychology – the 
rhythms of human emotion, as Elliott 
put it. 

I know what you’ll do next summer 
New Scientist, 31 August 2002 

 

Frit  efter: I know what you’ll do next Summer.   
New Scientist, 31. August 2002. 
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 Puls? 
 Vores følelser kommer og går i bølger, og bølgerne følger et bestemt 
mønster med en bestemt retning og helt faste tal. Den nederste kurve viser 
de faktiske bevægelser på Dow Jones indekset op gennem det 20. århund-
rede. Den øverste er en optegning af hovedmønstret. Det som er interessant 
ved den øverste kurve, er at den er en Elliot-bølge. – Indtil der er nogen der 
opdager den, bølgen, og begynder at studere den, så sku fa’en stå i om den 
ikke forsvinder! Men så længe den får lov at passe sig selv i al ubemærket-
hed, så følger udviklingen en Elliott-bølge. Ifølge Elliott og hans disciple, 
vel at mærke! Og hvorfor gør den det? Jo, fordi uanset hvilken fancy titel vi 
plejer at skrive på vores visitkort, så er vi flokdyr! Vi spejler vores hand-
linger i, hvad andre går og gør. Vi vil gerne være med i flokken. Accepteres 
af de andre. Selv når vi alle sammen synes at vi er enormt individuelle og 
originale, så er vi det på nøjagtigt samme måde! Gennem vores handlinger 
tilpasser vi os den kollektive stemning. Vores følelser mode-locker sig ind 
på hinanden. Det er sådan der opstår folkebevægelser, kollektivt masse-
hysteri, befolkningstilvækst, stigningen i leveomkostninger, krigsliderlig-
hed, det kollektivt akutte behov for professorterninger og Tamagochi-æg, 
hattemode og, ja, aktiemarkedernes svingeture. 
 Det oscillerer? 
 Op og ned.  
 Nå! Hvis du kigger på tegningen med Dow Jones, så vil du se at der 
er markeret bølge 1-2-3-4 og 5 oppe på den øverste del af tegningen. Og der 
er markeret bølgetoppene 1-3-5 og bølgedalene 2 og 4 på den nederste del. 
 Den første egenskab ved Elliot-bølger er at aktion altid følges af 
reaktion. Det siger sig selv. Op efterfølges af ned. Men så bliver det interes-
sant! Og det var dét Elliott opdagede: På første niveau består en cyklus af 2 
bølger, hvor en bølge blot er en forandring. Der er 1 
opadgående impuls efterfulgt af 1 nedadgående kor-
rigerende bølge. Aktion og reaktion. Det næste er at 
hver bølge ikke nødvendigvis er en lige linie. Den kan 
bestå af mindre subbølger.  
 Bølgerne er fraktale? 
 Det er præcis hvad de er! Men de er mere end 
det! En enkelt bølge består altså af ”op-ned”. Hvis 
op-delen af bølgen har 5 subbølger ”op-ned-op-ned-
op” og nedbølgen har 3 subbølger ”ned-op-ned”, så 
giver det i alt 8 subbølger. 5 + 3 = 8. 
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 Så meget matematik kan jeg dog! 
 Antallet af subbølger inde i en given bølge afhænger af, om bølgen 
går med eller mod den overordnede trend. Hvis den overordnede trend er 
opad, så er det de opadgående bølger der har 5 subbølger, mens den korri-
gerende, nedadgående kun har 3.  
 Hvis vi har en overbølge som først går op og så ned, og der inden i 
den er mindre bølger, så er det på første del af overbølgen, opturen, at der 
er 3 opadgående subbølger og 2 nedadgående. På de nedadgående er der 2 
nedadgående og 1 opadgående subbølge. 5 subbølger på opturen, 3 på ned-
turen.  
 Så det går mere opad end nedad? 
 Og derfor er den overordnede trend opadgående. Hvis den generelle 
overtendens er nedad, så er det de nedadgående bølger som har 5 sub-
bølger, mens de opadgående kun har 3.  
 Men subbølgerne er også inddelt i subbølger, sub-subbølger, og her 
gælder det samme: hvis den generelle tendens er op, så er det opbølgerne 
der har 5, og hvis den er på vej ned, så er det de nedadgående. Og uanset 
om man zoomer ud eller ind på en Elliot-bølge, så er mønstret det samme 
og gentager sig i forskellige skalaforhold. Det er fraktalt, og antallet af ”lag” 
eller niveauer af disse fraktale bølger er i princippet uendeligt. Alt hvad vi 
foretager os, alt hvad vi gør, vores natur, vores samfund, vores kollektive 
bedrifter, hele moletjavsen bevæger sig ifølge teorien om Elliot-bølger i de 
her op- og nedture og tilsammen udgør de den økonomiske, kulturelle, 
samfundsmæssige og biologiske fremdrift. Bum, kammerat! Elliot-bølger 
findes for eksempel i det oscillerende antal af insekter i økosystemerne.  
 Hele verden hænger sammen?                                                          
 Mere end man skulle tro! – En konkylie! 
 En konkylie?  
 Eller en grankogle. – Hvad har de til fælles? 
 De er natur? Nanoteknologi? 
 Har du læst Da Vinci Mysteriet? 
 De der tal der! Er det dem? 
 Fibonaccital. Nogle af de ting Dan Brown skriver, passer rent faktisk. 
Der er sågar steder i bogen, hvor plottet holder og personerne handler 
logisk!  
 Hvor holder plottet ikke? 
 På side 1. Og fremefter. – Du siger ikke at du har siddet og labbet den 
i dig råt? 
 Bliver jeg sendt hjem nu? 

Fibonacci-sekvenser 
The connection between Elliott waves 
and the Fibonacci sequence is 
intriguing, because it links the wave 
principle that underlies the stock 
market with other natural patterns and 
processes found in living forms. 

I know what you’ll do next summer 
New Scientist, 31 August 2002 
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 En mand på 76 løfter et maleri ned af en væg efter at han er stukket af 
fra en langt yngre og fysisk set toptrænet albino der lige har slået tre men-
nesker ihjel. Hvordan i alverden er den gamle mand løbet fra albinoen så 
hurtigt at han kan nå ind i en helt anden afdeling af museet og kan nå at 
løfte et kæmpemæssigt billede af væggen, mens albinoen stadig befinder sig 
på den anden side af sikkerhedsafspærringen? Hvis han havde så stort et 
forspring, kunne han bare have skubbet til billedet – det ville have været 
rigeligt til at få alarmen til at gå i gang – og have løbet ned og gemt sig på 
de toiletter som får så afgørende betydning senere. Og hvordan kan albi-
noen slippe ud af museet efter at alarmen har forseglet alle udgange, når 
han tyve kapitler senere ikke kan bryde ind i en kirke uden at han skal have 
hjælp af en nonne til at åbne døren? I kapitel otte kan hovedpersonen ikke 
genkende fibonaccitallene og bliver fuldstændigt overvældet, da heltinden 
kan. Tyve kapitler senere kommer han i tanker om at han plejer at under-
vise i emnet hjemme på sit universitet og har et indgående kendskab til 
tallene! Arj, gider du lige! – Nå! Fibonaccitallene! Hvilke tre tal var det jeg 
lige nævnte med Elliot-bølgen? 
 3, 5 og 8? 
 Leonardo Fibonacci kom fra 1100-tallets Pisa og bortset fra araberne 
der havde systemet fra inderne, så var det især Fibonacci der sørgede for at 
vi i Europa kom til at kende 10-talsystemet. I 1202 publicerede Fibonacci sit 
matematiske storværk Liber abaci og her præsenterede han et matematisk 
problem: Hvis man lukker ét par kaniner inde, hvor mange kaninpar kan de 
så producere på ét år, forudsat at hver måned får hvert kaninpar et nyt par, 
som fra anden måned selv sætter kaniner i verden? – Du ved godt, hvad 
man siger om kaniner, ikke? 
 De ”oscillerer”. Tak, det ved jeg godt! 
 Biologi har du altså lært! Men det er selvfølgelig også mere bevendt 
end latin. – Ganske morsomt, i øvrigt, at Brown lige netop udelader, hvorfor 
Fibonacci opdagede sin talrække. Altså dét med kaninerne. Når nu hele 
bogen alligevel handler om sex. – Det Fibonacci kom frem til, var en tal-
række, hvor det næste tal er summen af de to forrige. I dag hedder det 
simpelthen en Fibonacci-sekvens: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55… og så videre. 
 3, 5 og 8? 
 Præcis! Alle tre tal er et fibonaccital. Det interessante ved Fibonacci-
sekvenserne – og det har man først fundet ud af i det 20. århundrede, så det 
vidste Fibonacci altså ikke – det er at de dukker op igen og igen, inden for 
stort set alle videnskabelige områder: sekvenserne beskriver spiralmønstre-
ne i muslingeskaller, i sneglehuse og i grankogler. I den måde frøene sidder 
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på i en solsikkeblomst. Man finder dem i snoningen på en DNA-streng, i 
forholdet mellem grene og blade sådan som de sidder på træerne, og tallene 
går sågar igen, når man kigger på hanbiers nedstamning og genealogi. – Og 
hvorfor tror du de gør det? 
 Det ved jeg ikke? 
 Fordi det er den simplest tænkelige arbejdskode! ”Tag det du har, og 
læg det sammen med det forrige.” Det kan selv generne i en snegl finde ud 
af! Hvis en proces skal opstå ud af ingen ting, så bliver det ikke mere 
simpelt end det! Bum, Fætter Vims! DNA skal også spare! – Men ikke nok 
med det! Hvis man tager fibonaccitallene over 3 og dividerer hvert tal med 
det forrige, 5 med 3, 8 med 5, 13 med 8 og så videre, så får man en værdi 
som ligger og svinger omkring 1,618.28  
 Det gyldne snit? 
 Resultatet bliver skiftevis større og mindre end 
1,618, men gradvist kommer det tættere og tættere på 
1,618. Og det er ganske rigtigt dét som de gamle græ-
kere kaldte den gyldne ratio. Det er det størrelsesfor-
hold der er mellem den vandrette og den lodrette akse 
i det klassiske gyldne snit. 
 Som alle klassiske malere har benyttet? – Ikke bare 
Leonardo da Vinci? 
 Så meget vidste hun dog! Som nemlig både 
kunstnere og matematikere arbejdede ud fra i antik-
ken, og som Leonardo Da Vinci mente at kunne gen-
finde i de menneskelige proportioner. – Må jeg låne dit 
Dankort? 
 Hvorfor det? 
 Fordi jeg skal vise dig noget! 
 Her! 
 Hvis den korte side her har længden 1, hvor 
lang er så den lange side? 
 Den skulle vel aldrig være 1,618?  
 Det skulle den nemlig lige præcis! Og hvis man 
nu snipper 0,618 af den lange side, hvad får man så? 
 Et kvadrat som er 1 på hver side? 
 Det kvadrat kaster vi væk. Så har vi et rektangel 
tilbage som har samme proportioner som det oprinde-

                                                 
28 Teknisk set det er ikk 1,618 men (1+√5)/2 – og antallet a decimaler er uendlit. 
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lige rektangel. Hvis vi nu på god fraktal vis bliver ved med at klippe kva-
drater væk, så det bortkastede kvadrats side ender som langsiden på det 
næste rektangel, ved du hvad vi så får? 
 Nej… 
 Så får vi blueprintet til en spiral. Den logaritmiske spiral som snegle-
huse, dyrehorn og alle mulige andre ting i naturen er konstrueret efter! – De 
der skolelærerforældre du har, vi blev enige om at de har en masse lamper. 
Hvilken slags lampe har de over spisebordet? 
 En PH-lampe. 
 Nogle gange er folk sgu så forudsigelige at det næsten gør ondt! Men 
de er selvfølgelig heller ikke skolelærere for ingen ting! – Ved du hvad Poul 
Henningsen tegnede sine lamper efter? 
 Fibonaccital? 
 For at lyset både skal spredes nedad, derhen hvor man har behov for 
lyset, og skabe et godt lys der ikke blænder, formede han skærmene efter en 
logaritmisk spiral, så skærmene tilsammen reflekterer lyset jævnt. Logarit-
misk, frøken Tenna! Godt nok ikke den samme logaritmiske spiral som den 
vi fik ved at sidde og klippe dit Dankort i småstykker, men ikke desto min-
dre en logaritme i familie med alle de spiraler vi finder i naturen, og som vi 
synes er smukke. 
 Det er derfor vi kan lide PH-lamper? 
 Jeg synes de er rædsomme, men det er nok bare mig! Fy for helvede, 
jeg vil ikke have én af de der rædsler i mit hjem! – Samtidig er det slående at 
de af hans lamper man ser flest af, hans største ”hits” med andre ord, typisk 
har 3, 5, 8 eller 13 reflekterende skærme eller synlige ”lag”. Ikke alene følger 
vores biologi og vores samfundsmæssige handlinger en matematisk orden, 
vores æstetiske smag gør det også. – Men vi er slet ikke færdige! Lad os op-
summere: Hvad kan vi nu sige om penduler og kaosteori?  
 At de svinger. Upræcist.  
 Og at afvigelserne er kaotiske og bestemt af en 
strange attractor. – Og? 
 Afvigelserne er opbygget fraktalt. 
 Dygtig pige. Elliot-bølger? 
 Udviklingen sker i op- og nedture som er opbygget 
af Fibonaccital med fraktal struktur. – Er Fibonacci-
sekvensen en strange attractor? 
 Det kan man ikke kalde den. – Hvad fandt vi ud af med hjerte-
rytmen? 
 Den er kaotisk? 

Musikalsk 
opsummering 

God is a DJ 
Life is the dance floor 
Love is a rhythm 
And you are the music 

Pink 

http://www.baade-og.dk/


© Lene Andersen, 2015, andersen@andersenske.dk 
Find altid seneste udgave på www.baade-og.dk  142 

 Det er den puls som opstår, når individuelle cellers svingninger 
mode-locker. 
 Der er puls, rytme, svingning og et kaotisk selvregulerende system, 
og ligesom pendulsvingningen afviger ifølge en fraktalt opbygget strange 
attractor, så gør hjerterytmen det også. – Hvordan ser tangenterne ud på et 
klaver? 
 De er sorte og hvide. 
 Hvor mange er der af hver? 
 Hold da kæft! 
 Hvor mange er der? 
 To sorte plus tre sorte – fem sorte – og otte 
hvide i en oktav! 
 Spiller du klaver? 
 En kort overgang som barn. 
 Så kan du sige mig hvordan en dur treklang er opbygget? 
 Grundtone, terts, kvint og oktav. 1, 3, 5, 8!  
 De to toner som klinger mest ens er grund-
tonen og oktaven, tone 1 og 8. Næst-mest ens klinger 
grundtonen og kvinten, tone 1 og 5. Men der er både 
en kvint i opadgående retning, C-G for eksempel, og 
en i nedadgående C-F. Sammen med grundtonen 
klinger de hver for sig lige ens.  
 Men har man grundtonen og kvinten, C’et og 
G’et for eksempel, så er den tone som klinger mest 
ens sammen med dem, tredjetonen, E’et, tertsen, 
tonerne 1, 3, 5 og 8. 
 Mangler der så ikke et 2-tal? Hvis det skal være fibonaccital? – D’et i en C-
dur for eksempel? 
 Jo, og næste gang du kommer i nærheden et klaver, så prøv at høre 
hvilken klangmæssig forskel det gør at tage 2’eren med. Vi plejer at betragte 
den som en dissonans, men i middelalderen betragtede man tertsen som en 
dissonans. Dissonans er kulturelt bestemt. Kvart- og halvtonerne i den 
arabiske musik opfatter vi som ”falske”, når vi ikke er vant til dem. – Hvad 
kalder man den oprindelige musik som findes ude i den store verden, og 
som også en stor del af vores folkemusik falder ind under? Hm? Femtone-
musik! Fordi det spilles efter en pentatone-skala. – Penta er græsk og 
betyder hvad? 
 Fem? 
 Pentatoneskalaen har tonerne C-D-E-G og A, tonerne 1, 2, 3, 5 og 6. 

Tones that share a number of 
harmonics will be perceived to be 
similar. The tone that shares the most 
harmonics with a given tone is its 
octave, the second most similar is the 
fifth, the third most similar is the fourth 
and so on. This additional “geometri-
cal” structure on the pitch dimension, 
which can be derived from the wave 
structure of tones, provides the foun-
dational explanation for the perception 
of music intervals. 

Peter Gärdenfors 
Conceptual Spaces  

– the geometry of thought, 2000 
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Starter man på grundtonen og går en terts ned, får man sjette tone. – Og 
tonerne er hvad? 
 Lyd? 
 Al lyd er svingninger. I klaveret er det strenge som svinger. – Ud over 
tonerne og deres klange, hvad består musik så af? 
 Melodi? 
 Rytme! Rytme, dit fjols! Puls! Der er musik som ”swinger” og musik 
som ”ikke swinger”! Bum! Bum-bummelum-bummelum-bum-bum! Kunne 
det tænkes at forskellen mellem de sterile slag computeren frembringer, når 
man laver elektronisk musik, og så et godt swingende bigband med for-
drukne musikere af kød og blod i virkeligheden handler om at musikerne 
mode-locker sig ind på en strange attractor, og jo mere de kan spille upræcist 
i forhold til metronomens punktlige taktslag, desto mere ”musisk” bliver 
deres musik? Hm?  
 Er der nogen der har undersøgt det her? 
 Det ville nok være for meget forlangt! – Hvis vi altså siger at musik er 
mode locking af puls, så har vi to slags puls: rytmen som vi kan høre er en 
puls, og tonerne der består af lydbølger som også er puls. Nå! Men tonerne, 
sådan som vi hører dem fra instrumenterne, er ikke bare én tone, én fre-
kvens, ligesom sådan en hyletone du kender fra fjernsynets prøvebillede, en 
sinustone. Grunden til at musikinstrumenter har ”klang” er at klangen 
består af flere frekvenser tilsammen. 
 Toner og overtoner? 
 Det vi hører som én tone er en samklang af mode lockede frekvenser, 
klaveret mode-locker frekvenser på én måde, klarinetten mode-locker fre-
kvenser på en anden, og celloen på en tredje. Lægger vi nu flere af disse 
toner ”oven i” hinanden, grundtonen, tertsen og kvinten, for eksempel, får 
vi det vi kalder…? Hm? 
 Harmoni? Som er mode locking af forskellige toner der i sig selv er mode-
lockede! Harmonien er fraktal! 
 Altså endnu mere mode locking af frekvens. – Hvis de ikke mode-
locker får vi…? Hm? 
 Disharmoni? Det vi opfatter som disharmoni?  
 Vores kultur bestemmer, hvilken slags mode-locking vi er villige til at 
acceptere som musik! Tilsammen bliver rytmen og harmonierne en slags 
mode locking. Toner og rytme bliver en fraktal kombination af puls. Bum! 
Den måde vi har udviklet vores instrumenter på, den musik vi spiller og de 
sange vi synger, er homo sapiens’ forsøg på at kontrollere og lege med mode 
locking af puls! Men det er ikke processen vi hører, kun dens resultat; den 
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musik eller ”musikalske attractor” vi selv har ønsket at frembringe, har 
fundet behag i at frembringe eller har fundet det attraktivt at frembringe!  
 Det er godt nok komplekst! 
 Vi skal også til at kigge på kompleksitetsteorien!  
 Kunne vi ikke lige tage en tissepause? 
 Det kan jo være svært at argumentere imod! 
 Ti minutter? 
 Der er dametoilet nede ad gangen.  
 Jeg skal nok skynde mig.. – Og du havde ret, for resten... 
 I hvad? 
 Det var faktisk spændende! 
 Gå nu bare ud og tis! 
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∆ΙΑΨΑΛΜΑΤΑ ΙΙΙ  
 
 
De har kidnappet mit flag! Mens jeg rejste rundt i verden og et kort øjeblik 
vendte ryggen til, kom de som en tyv i natten og stjal mit rød-hvide 
ridderslag! 
 En gang var jeg stolt af Danmark. Stolt over denne mærkelige lille 
nation, som på sit eget lille uforståelige sprog – og i rædsomt dårligt vejr – 
havde kunnet fostre og forme en Saxo, en Steensen, en Brahe, en Rømer, en 
Holberg (tak Norge), en Kierkegaard, en Goldschmidt, en Ørsted, en 
Grundtvig, en H.C. Andersen, to Brandes, en Carl Th. Dreyer, en Storm P., 
en Karen Blixen, en Niels Bohr, en P.H., en Hal Koch, en Løgstrup, en Piet 
Hein, en Victor Borge, en Jørn Utzon og en Halfdan Rasmussen, en nation 
som, da alt kom til alt, ikke gad slås mere, men lod de folk, der alligevel selv 
skulle bo i området, stemme om, hvor grænsen skulle gå, og en nation som, 
da verden ikke kendte til grænser for nederdrægtighed, og det havde været 
meget lettere at kigge den anden vej, valgte at redde sine jødiske medbor-
gere. Ikke fordi man kunne blive stjerne for en aften eller fik chancen for at 
vise sin bare røv i fjernsynet, men fordi der er et bud om næstekærlighed, 
og uanset hvem Næsten er, så har han eller hun i det mindste ret til sit eget 
liv. 
 Og jeg følte, at der var noget at leve op til.  
 Der var en gang, hvor mit flag symboliserede alt det, som vi havde at 
give verden. Lige som andre nationer, hver med deres kulør, bidrog med 
generøse tanker og storsindet videnskab. 
 I dag kan jeg ikke se et Dannebrog uden at få kvalme. Eller noget 
andet nationalflag for den sags skyld. Mennesker kan ikke leve uden 
symboler. Det er symbolerne, der har skabt os, gjort os til mennesker. Men 
når vi bruger dem til at afgrænse os fra hinanden, så er begrebet menneske 
ikke længere et adelsmærke. 
 
Når vi nu ligefrem har indgået internationale aftaler, som forbyder bør-
nesoldater, hvorfor skal markedsføringen af dansk erhvervsliv så altid 
ledsages af Tivoligarden eller andre marcherende børn i fjollede hatte og 
skrårem? I det hele taget kan jeg ikke forstå, at børn skal have soldater-
uniformer på, for at de voksne gider høre deres musik. (Man kan vel dårligt 
forestille sig, at børn selv ville iklæde sig militærkostume, dersom det var 
deres eget orkester?) – MGP styrer! 
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Det har længe moret mig, når jeg skulle oplyse udenlandske venner om 
websites i Danmark, at adresserne som regel ender på ”dk”. Det lyder 
unægteligt som om landet er i forfald: ”Double-U-double-U-double-U-dot-
(bla-bla-bla)-dot-decay.” 
 
Hvis mad er identitet, så er det vel meget naturligt, at vi ikke kan fremstille 
den danske sows uden netop ”jævning”? 
 
Kulturmøde dansk sommerrevy / haiku zen: 
Først blev han kåd 
Så blev hun våd 
Sikke nåd! 
 
Nå, ja, så indrømmet da: her er ikke til at få luft! Somme tider har jeg bare 
lyst til at stille mig op på en bjergtop og skrige til himmelen! Men her er 
fandeme ikke en gang et bjerg! 
 

http://www.baade-og.dk/


© Lene Andersen, 2015, andersen@andersenske.dk  
Find altid seneste udgave på www.baade-og.dk  147 

 
 
 Lettede det? 
 Jeg tog lige et stykke chokolade med fra automaten. 
 ”Quadratisch, praktisch, gut”? 
 Hele tre ting! – Er der mere kaffe? Det tærer unæg-
teligt en anelse på de små grå alt det her! Det kan godt 
være at det er spændende, men det er eddermageme kræ-
vende! 
 Er du kommet på arbejde? 
 Måske det ville være meget rart med en af de der 
nanochips med noget mere hjernekapacitet! – Hvis du giver mig koppen...  – Men 
jeg tænkte; hvorfor er det egentlig at jeg skal vide alt dette her? – Jeg ved godt det er 
spændende, det er slet ikke det, og som du siger så er det de ting som ligger neden 
under det hele. Men det er jo ikke nyt. Eller det er det jo, men det er jo ting jeg 
kunne have læst mig til andre steder, hvorfor er det nødvendigt for Cornelius Mag-
nussen at fortælle mig alt dette her så grundigt, inden vi kan tale om fremtiden? 
 Fordybelse er ikke lige din generation, hva’? Et par overskrifter i ny 
og næ, lidt google på Nettet og så ellers videre til næste levende billede! Man 
skulle jo nødig klistre fast! – Er du virkelig aldrig nysgerrig efter hvordan 
verden hænger sammen? 
 Joh… 
 Løgnhals! – Men hvis det er så grænseoverskridende for dig, så kan vi 
da godt slutte. Du kan endda nå din frokost med din fotograf! 
 Jeg kan bare ikke se, hvordan det hænger sammen med fremtiden, og det vi 
egentlig skulle snakke om. – Heller ikke de undrende spørgsmål som du indledte 
med at stille. 
 Det her er det vi egentlig skulle tale om! Det er de grundlæggende 
mekanismer, fundamentet for alle de kulturelle, økonomiske og politiske 
processer som sker, den kultur, den økonomi, og den politik og i det hele 
taget hele den udvikling vi kommer til at tale om. Det er de værktøjer vi 
skal bruge til at kunne sige noget konkret om fremtiden. 
 Det er altså ikke bare for at sætte mig ind i et nyt videnskabeligt paradigme 
at vi skal alt dette her igennem? 
 Vorherrebevars! Jeg er jo ikke et aftenskolekursus!  
 Hvad er du så? 
 Godt spørgsmål. Spørg overlægen.  
 Nej, helt ærligt; hvad er det du sidder her og har gang i? Du må jo sigte til et 
eller andet? 

Hver gang jeg havde til hensigt at 
forstå visdom og få indsigt i den 
plage, der forekommer på jorden – 
hverken dag eller nat får man søvn 
i øjnene! – da indså jeg om alt det, 
Gud gør, at mennesket ikke kan 
finde ud af det, der sker under 
solen. Hvor meget mennesket end 
slider og søger, finder det ikke ud 
af det. Og selv om den vise siger, at 
han forstår det, kan han ikke finde 
ud af det. 

Prædikerens bog 8:16-17 
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 Lad os nu bare se at komme videre!  
 Hvad nåede vi til? 
 Kompleksitetsteori. 
 Det var kompleksiteten vi talte om allerførst, da vi 
talte om hvorvidt der eksisterer fremskridt eller ej. Du 
sagde at der ikke findes fremskridt, kun øget kompleksitet? 
– Mælk? 
 Tak! – Til gengæld kan man sætte mere eller 
mindre lighedstegn mellem faldende kompleksitet og 
tilbageskridt. 
 Der eksisterer tilbageskridt, men ikke fremskridt?  
 Sjovt, ikke?  
 Og det er ikke bare dig der er en ”reaktionær gammel stodder” som du sagde, 
der vil have at vi alle sammen flytter ud i nogen jordhuler og spiser gamle bregner? 
 Det kan frøken Pradastøvle jo selv få lov at afgøre, når vi har været 
igennem kompleksitetsteorien. Var følelsen af ”fremskridt”, da hun fik råd 
til italienske støvler lige så stor som følelsen af tilbageskridt ville være, hvis 
hun en dag pludselig blev nødt til at købe sine støvler i Bilka? Hm? Eller 
kan man bevæge sig lige let op og ned ad velbjergethedens livsstilsstige? 
Hm? – Se dét var nok et spørgsmål som Wallpaper ikke lige gad sætte på 
forsiden! Nå! Men hvad er kompleksitet så? Alle taler om kompleksitet, 
men ingen har endnu kunnet blive enige om, hvad kompleksitet er. 
 Altså en definition? 
 Præcis. Og alligevel bruger vi ordet i tide og utide. Nå! Forskellige 
forskere, forskellige forskningsområder bruger så hver deres definition. 
Nogle er der selvfølgelig sammenfald imellem, men en stor, overordnet 
definition på kompleksitet er vi ikke nået frem til. Ikke desto mindre er det 
lykkedes mig at finde en definition som jeg synes er ganske og aldeles 
velegnet! I hvert fald til dét som vi skal tale om. Og den opererer med tre 
begreber: co-evolutionær diversitet, strukturel dybde og capturing software. 
Når de tre ting vokser, så stiger kompleksiteten.29 – Det lyder vanvittigt 
abstrakt, det ved jeg godt, men jeg skal nok tage dig ved hånden hele vejen! 
 Det er simpelthen definitionen på kompleksitet? 

                                                 
29 PS: Knallhatt har de tre begreber fra kapitlet ”Complexities” i Thomas Homer Dixon’s bog The Ingenuity 
Gap. Her Dixon referer til ökonomisten W. Brian Arthur, Santa Fe Institute. Knallhatt begrunder ikk sit valg a 
kompleksitetsteori, men det ka slaas fast a han har kendt mindst to andre teorier:  

• Arthur Koestlers: enheder i et system har tre egenskaber: samarbejde mellem dele paa hvert 
niveau i hierarkiet, afgränsning som skaber enheder, og differentiering inden for og mellem 
komponenterne (Koestler jf. Alison Jolly, Lucy’s Legacy).  

• Og James N. Rosenau, Turbulence in World Politics, komplexitet afhänger a tre ting: Antal a 
aktörer, forskellighed mellem aktörerne, og den gensidie afhängighed mellem aktörerne.  

Paa Knallhatts tid ingen enkelt klar definition paa kompleksitet havde blevet udviklet og accepteret endnu. 

Kompleksitet 
I den nordiske mytologi befinder 
mennesket sig i Midgård, klemt 
mellem gudernes ordnede verden i 
Asgård og jætternes kaos i Udgård. I 
de senere år er det blevet klarere, at 
komplekse systemer og kompleksitet 
også typisk opstår i grænselandet 
mellem orden og kaos.  

Benny Lautrup 
Videnskaben eller Gud, 1998 
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 Det er den definition jeg har valgt at arbejde med.  
 Det var ikke en del af arbejdet med serien? 
 Så grundige blev vi aldrig. Vi skulle jo for helvede også være færdige!  
 Det er kun mig der skal udsættes for det? 
 Du har ringet i månedsvis, forulempet min ekskone, rodet rundt i min 
lejlighed, hvad i alverden havde du tænkt dig? En sludder for en sladder i 
et par timer og så ud og spise frokost med din fotograf? Hm? – Skulle han 
så have kommet her ud og taget billeder senere, eller havde du fundet et 
gammelt billede som skulle med i artiklen? 
 Ville du have sagt ja til en fotograf herude? 
 Eller er det ligesom med nekrologerne som altid bliver skrevet god 
tid i forvejen, så man ikke skal spilde tid på redaktionen med at skrive dem, 
når først invitationerne til begravelsen er sendt ud? Er det dét der er tilbage 
af Cornelius Magnussen? Hm? For så kan du lige så godt gå med det 
samme!  
 Kompleksiteten hænger sammen med de andre ting? Og du har en pointe 
med at de hænger sammen? 
 Så nemt slipper du ikke! Hvad fanden havde du tænkt? At jeg var 
sådan en gammel cirkusabe du kunne hive frem af skuffen et par dage, hvor 
du alligevel ikke havde andet at lave? 
 Så havde jeg jo nok ikke brugt så lang tid på at ringe til dig! 
 Så hvorfor brugte du så så lang tid på at ringe til mig?  
 Fordi jeg ville vide... 
 ”...hvad der var blevet af Cornelius Magnussen, og hvad det var jeg 
mente med værdierne og vores møbler.” Tak, det har vi hørt! Hvorfor blev 
du ved? Hvorfor var det så magtpåliggende at grave en gammel tv-produ-
cer frem af gemmerne at du partout måtte opspore ham på et sindssyge-
hospital? Hm? Det vil jeg gerne vide! 
 Fordi... 
 Hvad? 
 Fordi du var den eneste jeg kunne forestille mig havde svar... 
 På hvad? 
 Fordi vi sad nogle venner en aften og talte om fremtiden. Konstaterede at 
med al vores uddannelse, alle vores fede jobs, alle vores pradastøvler, Cartier-ure og 
alle de ting du selv har siddet og påpeget, så kunne vi ikke overskue vores liv et 
halvt år frem. Tre måneder frem. Jo, Thomas kunne. Nogenlunde. Han har fast job.  
 Din far fyldte 60? Eller 65? 
 Hvad? 
 Det var ikke dig og dine venner der sad og diskuterede det her! Det 
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var din fars og mors venner! Eller i hvert fald var de med til diskussionen. 
Der er sgu ikke nogen i din generation der gider tale om det her! Jo, dem på 
fabrikkerne og ude i lortejobsene som er på vej til Hongkong og Indien, 
men sgu ikke Louis Vuitton-taskerne og Cartier-urene! – Har jeg ret? 
 Min mor fyldte 59.  
 Så I var til din mors fødselsdag, alle hendes gamle hippie-venner 
havde ondt i røven over deres egne børn. Alle børnene havde ondt i røven 
over deres forældre. Og Tenna tænkte at det lå der nok en historie i. Ikke 
historien om generationerne der har ondt i røven, for den dukker op så tit at 
apotekerne er ved at løbe tør for hæmoridecreme, men historien om frem-
tiden. Hvorfor kan en kvinde i 30’erne, som set i en global sammenhæng 
ikke blot er født med en sølvske i munden, men som er kommet ud af sin 
mor med et helt Flora Danica spisestel til tolv personer i kæften, og som er 
vokset op i et af verdens rigeste lande og har fået en af verdens bedste 
uddannelser, ikke se seks måneder ud i fremtiden? Hm? Var det dét det 
handlede om? 
 Ja.  
 Så hør efter for helvede, for det er dét kompleksitetsteorien handler 
om! ”Hvordan hænger det sammen?”, jo det hænger sådan sammen at 
verden bliver mere og mere kompleks, og det er faktisk muligt at beskrive, 
hvad det betyder. Nå! Det er muligt at beskrive fænomenet, så det bliver 
håndterbart. Nå! ”Hvad har vi gang i?” Jo, vi har gang i en masse ny 
teknologi som kommer til at vende op og ned på alt. Vores samfund, vores 
demokrati, vores politik, vores økonomi, vores kultur, vores selvforståelse, 
vores virkelighed, vores begreb om virkelighed, alt. ”Hvordan hænger det 
sammen?” Jo, det hænger sådan sammen at neden under det hele ligger der 
en masse processer som vi er underlagt. Indtil vi bliver klar over dem og 
dermed får muligheden for at vælge, om vi vil følge dem eller ej. ”Hvem er 
vi?” Jo, vi er verdens materielt set rigeste mennesker, men lortet giver ikke 
mening længere, for kompleksiteten er så høj at meningen disintegrerer! 
Derfor æder vi hovedpinepiller og sovepiller og lykkepiller og nervepiller 
og mavesårspiller og skriver artikler om at vi er verdens lykkeligste folk! 
Derfor er vi hunderædde for alle fattigrøvene ude i den store verden, hvor 
de beder til Gudherren 120 gange om dagen og går med tørklæder og 
turban og prikker i panden og gerne vil have deres bid af kagen. For vi ved 
udmærket godt at der kun er én kage at bide af, og det er den vi allerede 
selv har fået mavepine af, men hellere mavepine i pradastøvler end små-
sulten i bare tæer, for mavepine findes der piller imod! 
 Når vi om et øjeblik er færdige med, hvordan det hele ”hænger 
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sammen”, så skal vi kigge på hvem vi virkelig er, hvad det er der gør os så 
mærkværdige i Vesteuropa, og hvad det er for nogle tanker og kulturelle 
fænomener som ligger til grund for den videnskab og den materielle 
eksplosion som vi har haft gang i, som er dét vi stadig har gang i, og som vi 
eksporterer til resten af verden fordi de gerne vil være lige så overforædte 
og selvoptagede som os! – Kan du klare det, eller er det for meget forlangt 
for en pradastøvle med 20 års skolegang? Hm? 
 Jeg lytter. 
 Det er sådan set også det eneste jeg har bedt dig om. Tror du du kan 
finde ud af det?  
 Ja.  
 Godt! Betyder det at du nu vil vide, hvad kompleksiteten handler om, 
eller skal du ud og drikke café latte med din ”fotograf”? 
 Jeg forsøger bare at forstå det hele. Det virkede som om det ikke hang sam-
men. Men hvis du siger at det gør det, så lytter jeg. 
 Fremragende! – Kaffen er i øvrigt et godt ek-
sempel på kompleksiteten: Den første kaffe som kom 
til landet blev hældt i en tragt med et klæde eller en 
silkestrømpe, der blev hæld kogende vand over, og 
vupti, kaffe! Så blev kaffefilteret opfundet. Så stem-
pelkanden, espressokanden, kaffemaskinen, 117 må-
der at lave kaffe på, bønnerne blev importeret og blandet for at give forskel-
lige aromaer; coffee shops åbnede med hver sin stil, i dag kan du få kaffe, 
café au lait, cappuccino, café latte, americano, espresso, iskaffe, det hele med 
eller uden sirup, low-fat, decaf, økologisk, fair trade eller med sojamælk i 
stedet for ko. Her sidder vi og drikker lavkompleks maskinkaffe med 
letmælk, ude i den virkelige verden, hvor din fotograf går forvildet rundt, 
kan han vælte sig i kompleksitetens velsignelser og få kaffe på lige præcis 
den måde han måtte ønske sig. Og hvad er det udtryk for? Kompleksitet! 
Men hvordan? Det er dét vi skal til at tale om. Nå! Det er dét det er lykkedes 
mig at få sat ord på. Det er dét jeg vil give dig chancen for at forstå. Bum!    
– Tror du, du kan klare det? 
 Ja. 
 Godt! Hvis et system skal kunne udvikle kom-
pleksitet, så skal det bestå af en gruppe af ting eller af 
”enheder”, og disse ting eller enheder skal interagere eller vekselvirke med 
hinanden over tid. – Ok? 
 Arbejde sammen?  
 Modarbejde hinanden, samarbejde, æde hinanden; interaktion, veksel- 

Niles: 
I’ll have a double cappuc-
cino, half-caf, nonfat milk, 
with enough foam to be 
aesthetically pleasing, but 
not so much that it would 
leave a mustache. 

Frasier 
(c) 1996 Paramount Pictures 

Vækst i  
co-evolutionær 

diversitet 
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virke! Det kan være individuelle arter i et økosystem, 
den ene art æder den anden som så giver gødning til 
en tredje. Det kan være de kommunikationsteknolo-
gier som tilsammen udgør internettet. Virksomheder 
og finansielle og offentlige institutioner i et økono-
misk system. Nogle af dem arbejder sammen, nogle 
af dem modarbejder hinanden. De interagerer! 
 ”Vækst i co-evolutionær diversitet” betyder at 
forskelligheder inden for systemet udvikler sig side-
løbende gennem interaktion, forskelligheden vokser 
og det gør den i en proces, hvor nyheder er frem-
kommet ved at bygge oven på det gamle, gennem 
evolution. Hvis vi kigger på et økosystem, en regn-
skov, et vadehav eller en eng, hvor dyr og planter er gensidigt afhængige af 
hinanden, så har de over tid udviklet en større kompleksitet gennem 
gensidig interaktion, større biodiversitet. Bum! Der er komplementaritet 
mellem arterne i systemet. Bum! De har udviklet sig sammen i en fælles 
evolution. Bum! Det nytter ikke noget at lukke elefanter ud i Amazonas 
jungle for at øge biodiversiteten. Hverken for elefanten eller økosystemet. 
Biologisk invasion hedder det, når man lukker dyr eller planter fra ét 
økosystem ud i et andet økosystem, hvor de ikke hører hjemme og ikke har 
nogen naturlige fjender. 
 Så tager de over og æder alle planter eller dyr af en bestemt slags? 
 Med risiko for at ødelægge den oprindelige biotop og dermed sænke 
kompleksiteten. Nå! På nogle af stillehavsøerne er slanger fra fastlandet 
blevet en trussel for det oprindelige fugleliv, og man mener ganske enkelt at 
slangerne kravler op ad flys landingshjul på fastlandet, gemmer sig i hjul-
kasserne og kravler ud igen, når flyene igen lander på øerne. Fuglene på 
øerne er ikke vant til slanger, og fugleunger og æg ender derfor stik imod 
sædvane deres dage i en slange. Herhjemme har vores ål efter sigende 
nogenlunde samme problem. Den kommercielle skibsfart bruger havvand 
som ballast i containerskibene. Havvand som de senere lukker ud, når de 
ikke har brug for ballasten. Nå! Og noget af dette havvand fra andre 
oceaner som de lukker ud her hos os, indeholder parasitter, vores ål ikke 
kan tåle. Og hvad sker der så? Hm? 
 Ålene dør? 
 Øget kompleksitet i form af mere international handel, men ikke 
entydigt fordele. Spørgsmålet i forbindelse med biologisk invasion er så, om 
man skal bekæmpe fremmedelementerne ved at sætte endnu en fremmed 

En samfundsformation går aldrig til 
grunde, før alle de produktiv-
kræfter er udviklet, som den er vid 
nok til at rumme, og nye højere 
produktionsrelationer træder aldrig 
i stedet, før de materielle eksistens-
betingelser for dem er fostret i det 
gamle samfunds skød. Derfor stiller 
menneskeheden sig altid kun 
opgaver, som den kan løse; for når 
man ser nøjere til, vil man altid 
finde, at opgaven kun melder sig, 
når de materielle betingelser for 
dens løsning allerede er til stede 
eller i det mindste er i færd med at 
blive til. 

Karl Marx  
Bidrag til Kritikken af den politiske 

Økonomi – Forord, 1859 
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”fugl” ud i den angrebne biotop, nemlig den naturlige fjende som skade-
volderen havde i sin oprindelige biotop, eller om man skal lade indtræng-
eren æde sig mæt og velbehagelig indtil der ikke er mere biotop tilbage at 
invadere. Nå! Det er dét dilemma man står i omkring Middelhavet, hvor en 
dræberalge er ved at udrydde alt andet, fordi den snegl som plejer at holde 
dræberalgen nede dér hvor dræberalgen oprindeligt kom fra, slet ikke 
findes i Middelhavet. Nå! 
 Man ”importerer” dens naturlige fjende? 
 Måske. Måske ikke. Der er nemlig ingen der 
ved, om det kun vil gøre ondt værre. Bum! Men det 
beviser at det er den co-evolutionære diversitet der 
gør komplekse systemer stærke. Alt er tilpasset hinanden. Det er invasionen 
udefra der er ødelæggende. 30 Nå! I et co-evolutionært system konkurrerer 
systemets enheder intenst med hinanden. De enheder som ikke klarer sig i 
konkurrencen overlever ikke, til gengæld er systemet som helhed i balance. 
Fænomenet er det samme for dyr og mennesker, det samme for virksom-
heder og computerprogrammer. Det søgeprogram til internettet som ikke er 
så hurtigt eller effektivt som andre søgeprogrammer, vil miste sine brugere 
og ”dø”. Nå! Men det betyder ikke at det blot er alles krig mod alle. Slet 
ikke! Overhovedet ikke! 
 Se, over tid udvikler der sig nemlig et netværk af gensidig afhængig-
hed mellem systemets enheder; virksomheder lærer at arbejde sammen og 
bruge hinandens produkter, dyrene udvikler symbiotiske forhold, hvor de 
har gensidig gavn af hinanden arterne imellem. Computerprogrammer 
designes til at fungere sammen med bestemte andre programmer. Din 
browser er forbundet med en softwarepakke, visse websites promoverer be-
stemt software som kan downloade deres indhold. Efterhånden som inter-
aktionerne forøges i form af konkurrence, samarbejde eller symbiose, opstår 
der nye muligheder eller nicher mellem de eksisterende enheder. Der er ik-
ke noget hokuspokus ved det! Ikke noget trolderi! Tværtimod! Efterhånden 
som nye nicher udvikler sig, udvikler de enkelte enheder sig til at udnytte 
dem. Producenten af et software specialiserer sit produkt, så det arbejder 
specielt godt sammen med bestemte andre softwares – som i forvejen har 
specialiseret sig inden for et bestemt område.  
 Derfor er udviklingen holdt fast i en konstant udvikling opad – eller 
fremad om du vil – mod endnu mere øget kompleksitet i form af større di-
versitet og et mere udbygget net af interaktion. Enheder afstedkommer nye 
                                                 
30 PS: Det er utroli a problematikken fik ikk mer opmärksomhed end den gjor paa Knallhatt’s tid. Faktisk der 
kom ikk gang i den international lovgivning omkring biologisk invasion för pingvinerne forsvant. 

Evolution fills in gaps, where there happens 
to be an opening.  If intelligence had hap-
pened to evolve in small social dinosaurs, 
we would not be around to know it. 

Alison Jolly 
Lucy’s Legacy, 1999 
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nicher som skaber nye enheder der afstedkommer nye nicher. Bum! Det kører 
i selvsving mod større og større kompleksitet, sådan at diversitet i sig selv 
afføder mere diversitet. 
 Typisk privat foretagsomhed?  
 Typisk ikke-kontrolleret foretagsomhed. – Spil-
ler du computerspil? 
 Thomas gør.  
 Over Nettet eller bare mod sig selv? 
 I går aftes spillede han vist mod en fyr fra Tokyo. 
 Gætter jeg rigtigt, hvis jeg tror at han gik ind 
på Nettet, søgte på spillets navn og det level han selv 
spiller på, og vupti var der en japaner på linien? Hm? 
 Noget i den retning. 
 Nye spil på internettet fører til at nogen opfinder et web-site, hvor 
man kan finde andre spillere på sit eget niveau. Vil man springe en masse 
bøvl over og skaffe sig en avatar, en spillefigur, med gode egenskaber som 
man ikke selv er i stand til at spille sig til at opnå, eller man bare vil i gang 
med de fedeste dele af spillet uden at spilde en masse tid på at samle points 
eller talenter, så er der steder man kan købe avatarer med de egenskaber 
man ikke selv gider skabe eller er dygtig nok til at opnå. Bum! Øget inter-
aktion, øget vekselvirkning mellem enheder i systemet, øget kompleksitet!  
 Men det interessante ved kompleksiteten i den forbindelse er at 
potentialet for om nye enheder kan udvikle sig i systemet, ikke så meget 
afhænger af antallet af enheder i systemet i forvejen, men mere af mulig-
hederne for interaktion mellem enhederne. Og dét er interessant! Nye 
enheder er simpelthen afhængige af, hvor hurtigt information kan bevæge 
sig i netværket. Med andre ord: Jo mere de enkelte enheder er i kontakt med 
hinanden, desto flere nye enheder kan der komme. Det afhænger af, hvor 
tæt selve nettet i netværket er. Kaffen fra før for eksempel: Når der allerede 
er masser af coffee shops og caféer med cappuccinomaskiner og stempel-
kander og jeg-skal-komme-efter-dig, og der også allerede er et stort udvalg 
af kaffeleverandører, servietfirmaer og unge mennesker som er villige til at 
lade sig underbetale, så er det meget lettere at åbne en ny café end det er i et 
land, hvor der kun findes én slags kaffe og to slags kopper. Og det gælder 
infrastruktur i det hele taget. I lande med gode vejsystemer, velfungerende 
toldsystemer og havneområder, masser af telefoner og faxmaskiner og 
adgang til internettet, der er der flest virksomheder og sund økonomi! Det 
er ikke som man skulle tro, den anden vej rundt: flere virksomheder bety-
der flere veje og flere telefoner!  

Of course, our failures are a conse-
quence of many factors, but possibly 
one of the most important is the 
fact that society operates on the 
theory that specialization is the key 
to success, not realizing that spe-
cialization precludes comprehensive 
thinking. 

Buckminster Fuller 
Operating Manual for Spaceship Earth 

www.quotationspage.com  2005 
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 Det må vel gå begge veje? Flere virksomheder køber vel flere telefoner end 
færre virksomheder? 
 Men det er ikke der det begynder! Nå! Men ikke alene ser man flere 
virksomheder, man ser også flere levedygtige virksomheder. Jo mere kom-
plekst systemet er, desto stærkere er det, og desto bedre udnytter det også 
sine ressourcer. Systemet bliver mere effektivt med andre ord, og det gæl-
der både vores samfund, vores økonomi og biotoperne ude i naturen. 
 Jo større biodiversitet desto bedre ressourceudnyttelse? 
 Jo mere industri, desto bedre ressourceudnyttelse! Bum! Selvom vi i 
dag overordnet set sviner mere, så udnytter vi også ressourcerne bedre end 
for 10, 20, 30 eller 100 år siden. I takt med at samfundet og vores industrier 
er blevet mere komplekse, har vi også udviklet maskiner og biler som indi-
viduelt set bruger mindre energi. Hvis nutidens bilpark havde bestået af 
biler med 50’ernes teknologi, så havde vi lige så godt kunnet opgive at 
trække vejret! – Dét som det handler om, er at der skal være en niche at 
overleve i. Den nye spiller på banen, den nye art i økosystemet, må kunne 
finde en niche som ingen andre har opdaget. Men betingelsen for at kunne 
overleve i nichen er at det er let at stå i forbindelse med de andre i systemet. 
Ingen overlever i isolation. Nogle co-evolutionære systemer kan så generere 
en hel eksplosion af nicher! Antallet af mulige interaktioner eller vekselvirk-
ninger og dermed antallet af nicher kan vokse ufatteligt hurtigt. Og gør de 
det, så kan sådan en stigning styrke både diversiteten af enheder inde i 
systemet og systemets kompleksitet som helhed. Kort sagt betyder det at 
diversitet afføder diversitet, forskellighed afføder forskellighed, og kom-
pleksitet afføder kompleksitet. – Så det var den ene faktor i begrebet 
kompleksitet! 
 Der er forskel på forskellige systemers evne til at danne nicher og nye en-
heder? 
 Hvis du sammenligner en fri markedsøkonomi med planøkonomi… 
 Så var der større diversitet i vores samfund end det sovjetiske?  
 Og når frøkenen derfor føler at hun er ved at miste fodfæstet i sin 
egen virkelighed, så er det fordi hun lever i et samfund med en ekstremt høj 
grad af co-evolutionær diversitet, hvor det vrimler med faxmaskiner og 
jernbaneforbindelser og lufthavne og mobiltelefoner og tv-stationer, og 
hvor der hele tiden bliver dannet nye nicher som bare råber på at blive fyldt 
ud. Så det var det ene aspekt af kompleksiteten, den co-evolutionære diver-
sitet. Det andet er strukturel dybde. Structural deepening hedder det på en-
gelsk. Så egentlig er dét også en proces. 
 Hvordan det?  
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 Strukturel dybde er dét der sker i de enkelte 
enheder, ikke i systemet som sådan. Nå! Og hvad 
skal det så betyde? Det betyder at en enhed i form af 
en organisme, en dyreart, en teknologi eller en virk-
somhed simpelthen konstant må blive mere og mere 
sofistikeret for at kunne forbedre sin præstation eller 
sine chancer for at overleve i systemet. Mere og mere specialiseret, om du 
vil, for at overleve konkurrencen. Virksomheder i konkurrence med hinan-
den fremstiller løbende bedre og mere sofistikerede eller specialiserede 
produkter. Derfor var der flere slags toiletrens på hylderne i danske og ame-
rikanske supermarkeder i 1980 end der var i Sovjetunionen. Flere slags 
kaffe. Flere slags cykler og flere slags viskelæder og blyantspidsere. Alle fir-
maer måtte hele tiden anstrenge sig og gøre sig umage for at overleve på 
markedet. Det samme gælder goplerne i fortidens ursuppe, som blev til 
øgler og fugle og pattedyr og mennesker i forsøget på at klare sig bedre end 
nabogoplen. Når du og jeg overhovedet sidder her med en kande kold kaffe 
og er i stand til at tale om, hvorfor verden bliver mere kompleks, så er det 
udelukkende fordi der gennem de sidste 3,5 milliarder år hele tiden har 
været konkurrence om at være den der overlevede. I starten var det alger 
der konkurrerede, så blev det fisk, siden landdyr, og til sidst professorer 
med hver deres fagområde som flokkes om den samme slunkne statskasse. I 
konkurrence såvel som i samarbejde. Og det konstante pres fra konkurren-
cen fører til at individerne ændrer funktioner. Modifikationer føjes til i jag-
ten på at bryde grænserne, i forsøget på at håndtere exceptionelle omstæn-
digheder eller for at tilpasse sig det i sig selv mere komplekse system. Både 
i systemet og i de enkelte enheder. Vores eget samfund er et system som 
består af undersystemer og af individer og enheder som hver især indgår i 
mere og mere komplekse sammenhænge, og hvor hvert individ bliver mere 
og mere specialiseret.  
 Det er fraktalt opbygget? 
 Det er det også. – Den gang vi alle sammen var bønder og fiskere, da 
var det ikke noget problem at give et nap med hos naboen. I dag kan to 
kolleger som sidder mindre end fem meter fra hinanden på kontoret ikke 
hoppe ind og vikariere for hinanden. Ikke en gang den tid det tager at gå på 
toilettet. Din bedste slyngveninde kan ikke springe til og afløse dig en dag 
foran computeren. ”Dyb” var måske ikke lige det første ord jeg ville hæfte 
på Tenna E. Rasmussen og hele hendes børnehavegeneration, men struktu-
relt set har verden ikke kigget dybere! Der er ikke en gang nogen der synger 
til arbejdet mere! Det har vi overladt til professionelle sangere i radioen. Og  

Strukturel dybde 
Hvis vi ikke havde den stadig stigende 
forskellighed, ville man ikke have brug for 
så mange koordinatorer, teknikere, 
kundskabsformidlere og manipulatorer. 

Alvin Toffler 
Fremtidsglimt, 1985 
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hver enkelt radiostation har udviklet sin egen struk-
turelle dybde inden for nichen ”musik til arbejdet” 
med musikprofil, hitlister, programlægning, inter-
views, quizzer og remix af musikken. En sang af Brit-
ney Spears er ikke bare en sang af Britney Spears. 
Den fås i forskellige mix og remix, dance mix, house 
mix, radio mix, radio edit og extended version. Og som 
om det ikke var nok, så har både Britney og din 
lokalradiostation websites, hvor du kan gå ind og få 
al den information som du bare ikke kan leve uden, 
hvis du skal have det fulde udbytte af den musik 
som egentlig bare var en erstatning for at du selv gik 
og fløjtede lidt til arbejdet. Og derfor er det du sidder 
her og klager din nød over livets uoverskuelighed; 
kompleksiteten og diversiteten er ganske enkelt to af 
hovedproblemerne i fremtiden. Simpelthen fordi der 
bliver færre og færre af os, som kan overskue vores 
egen hverdag og konsekvenserne af de valg vi 
træffer! 
 Vi har skabt en verden der er så kompleks at vi ikke selv kan finde rundt i 
den? 
 Fremtidens vindere bliver dem der ikke lader sig handlingslamme af 
alle de tilbud og muligheder der er. Kompleksiteten er allerede så stor, og 
specialiseringen så dyb, at alle dem der burde kunne finde ud af det, dem vi 
andre burde sætte vores lid til, vores dygtigste professorer og viden-
skabsfolk, de kan heller ikke følge med! Ikke en gang inden for deres egne 
fagområder. Bum! Der bliver publiceret så meget ny forskning, holdt så 
mange konferencer og udgivet så mange tidsskrifter at for det første er 
mange af de store gamle videnskaber nu delt op i nye undervidenskaber, 
for det andet er selv de nu så komplekse at endog ganske snævre forsk-
ningsområder er så godt som uoverskuelige. Så tro ikke at de kloge kommer 
og redder os fra vores egen kompleksitet, for de er lige så stressede og 
overbebyrdede og udkørte som alle os andre! 
 Det lyder betryggende! 
 Du er ikke alene i din vildrede! Og dermed kommer vores politikere 
ind i billedet. For de kan heller ikke gennemskue konsekvenserne af deres 
beslutninger. 
 Nej, det ser man jo! 
 Det er det, jeg siger: vi bliver nødt til at tænke om. 

Auas Kone hørte til dem, der helt ofrede 
sig for sit Hus og sine Omgivelser. Hun 
var aldrig ledig noget Øjeblik paa Dagen 
og hun kunde overkomme det utrolige. 
Helst syede hun, men der skulle også 
uafbrudt bødes på alt det Tøj, som blev 
slidt paa de daglige Fangstture. Ogsaa 
mange andre Pligter kaldte. Hun skulde 
hente Sne til Smeltning og altid sørge for, 
at Vandspanden var fuld. Kød skulde ligge 
optøet paa Sidebriksen, Hundefoder 
skæres og holdes parat til Mændenes 
Hjemkomst, Spæk fryses og bankes, saa 
Trannen blev ”selvløbende” til Lampen, 
der maatte passes med Kunst og aldrig 
ose.  Blev der for varmt i snehytten, 
maatte Dryp fra det smeltende Tag 
standses med friske, hvide Sneklumper. 
Alle disse huslige pligter løb ind i den 
travle Dag under stille Nynnen af glade 
Visestumper, og paa den Tid, Fangerne 
ventedes hjem, kunde man altid være 
sikker paa, at kogende Gryders snadrende 
Boblen blandede sig i Sangen.  Saaledes 
løb Timerne for hende, og dog glemte hun 
aldrig at kigge lidt ind i de andre Huse for 
at afhjælpe Smaasavn, snart med en 
Kødbid, snart med en Stump Spæk, hvis 
der var Smalhans til Stede. 

Knud Rasmussen, 
Den store Slæderejse, 1932 
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 Hvordan gør vi så det? 
 Nu ikke så hastigt, jomfru Tenna! Vi skal lige have orden i fundamen-
tet! – Den tredje faktor hedder ”capturing software”.  
 En slags computerkrig?  
 Det er lige netop, hvad det ikke er! Og jeg kan 
faktisk ikke finde en oversættelse der dur på dansk! 
”At stjæle arbejdsprocesser” eller ”snuppe gramma-
tik” kunne man til nød slippe af sted med at kalde 
det, men det lyder immervæk tumpet! Capturing 
software handler om at ét system overtager et andet og simplere system, og 
samtidig udnytter det de enheder som udgør dette simplere system, udnyt-
ter de grammatiske regler som bestemmer interaktionen mellem enhederne 
i det simplere system. – Det lød ikke godt, hvad?  
 Jeg fattede ikke en brik! 
 Elektricitet, for eksempel. Mennesket har lært at beherske eller styre 
elektronerne fordi vi forstår grammatikken – de fysiske regler – der styrer 
elektriciteten. Vi udnytter elektronerne og deres ”grammatik for elektro-
magnetisme” som programmerbart software i vores stadigt mangfoldigere 
teknologier. Vi har luret naturen af og fundet ud af, hvordan man frem-
bringer anvendelig elektricitet. Det samme har vi gjort, når vi sætter marie-
høns ud for at æde bladlus. Eller hælder mikroorganismer i mælk for at den 
skal blive til roquefort ost. Vi benytter os af en allerede eksisterende ”tekno-
logi” eller grammatik i systemet. Og så kommer vi til det som jeg sagde som 
noget af det allerførste omkring mennesket og vores fremtid: Det hele er en 
proces! Verden er ikke færdig! Vi er ikke færdige! Bliver det heller aldrig! 
Bum! Konkurrence og gensidig afhængighed mellem enheder skaber nicher. 
Nicher som nye enheder kan fylde ud. Miljøet er i evindelig intern konkur-
rence, og dette konkurrencemiljø tvinger de individuelle enheder til at 
sprænge deres egne grænser for, hvad de kan udrette. Derved bliver de 
yderligere specialiserede, og der opstår nye undersystemer. Større systemer 
af enheder kan overtage eller styre simplere systemer, omforme og bygge 
på disse systemers grammatik og booste deres egen ydeevne, deres egen 
præstation. 
 Og dermed deres vilkår for øget kompleksitet? 
 Og dermed øget konkurrencedygtighed. Den gruppe af mennesker 
som finder på at putte frø i jorden og høste de planter som kommer op, kan 
få mere mad at spise end den gruppe af mennesker som ikke finder på at 
putte frø i jorden. Den gruppe af mennesker som finder ud af at fermentere 
mælk, så den holder sig længere, kan få mere mad at spise end den gruppe 

Capturing software 
If we lost our mitochondria we would be 
dead within seconds. Recently it has been 
plausibly argued that mitochondria are, in 
origin, symbiotic bacteria who joined 
forces with our type of cell very early in 
evolution. 

Richard Dawkins 
The Selfish Gene, 1976 / 1999 
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af mennesker som ikke finder på at fermentere mælk. Den multinationale 
virksomhed som opkøber et lille firma for at anvende den teknologi som 
den mindre virksomhed har opfundet, kan producere varer som konkurren-
terne ikke kan. Kompleksiteten er konsekvensen af frie valg og muligheden 
for handling. Frie valg genererer kompleksitet, og kompleksitet genererer 
flere valgmuligheder. 
 Som genererer øget velstand? 
 Fordi der bliver flere ting, flere slags.  
 Men også en øget social spredning, øget elendighed, øget forskel mellem rig 
og fattig? 
 Øget kompleksitet skaber øget kompleksitet, 
basta! Men den skaber det ikke som en jævn strøm 
mod en stadig større kompleksitet, den skaber det i 
ryk. Bum! Nye teknologier medfører at nogle bliver 
vindere, andre tabere. Nå! Fordi der fra tid til anden 
sker et fald i kompleksiteten. Det jeg kalder ”dekom-
pleksitet”.  
 ”Simpelhed” eller ”simplificering” vel? 
 Det er to forskellige ting! Dekompleksitet sker i ryk, simplificering 
sker gradvist. Dekompleksitet er netop ikke en gradvis tilbagegang mod 
simplere tilstande. Det er en konsekvens af kompleksiteten. Dekompleksitet 
er dér, hvor der er tale om et spring til en ny udvikling. Et ”udbrud af sim-
pelhed”. 
 Det er ellers ikke noget man tænker på som noget der kommer i ”udbrud”. 
 Det er netop dét der er pointen! Dekompleksitet er simpelhed i ud-
brud! Tænk på bogtrykkeriet i 1400-tallet. Før den tid sad hundredvis af 
munke og kopierede Biblen eller andre bøger med pen og blæk, hvis man 
skulle bruge flere eksemplarer. Med bogtrykkerkunsten blev hele dette 
komplekse system af krattende munke de-kompleksificeret – eller hvad det 
nu hedder. Gutenberg kunne udføre hundrede mands arbejde på et par 
dage. – Eller hvor lang tid det nu har taget. Hurtigere i hvert fald! Betyde-
ligt hurtigere! Nå! Gutenberg udfyldte en niche som hed ”bogtryk med løse 
typer” og skabte et udbrud af dekompleksitet på skrivestuerne. Indførelsen 
af mikroteknologien og nanoteknologien handler også om dekompleksitet! 
Billetautomaterne på S-togsstationerne dekompleksificerer hele professio-
nen af billetdamer! Ny teknologi udrydder én slags systemer til fordel for 
nogle andre. Som så på deres måde vokser i kompleksitet. Når antallet af 
nicher vokser, kompleksiteten stiger, specialiseringen øges ét sted, betyder 
det at kendte fænomener, enheder et andet sted, dør ud eller konkurreres 

Dekompleksitet 
Vi lever midt i en bestandig 
bevægelse i væksten af produktiv-
kræfter, af ødelæggelse af sociale 
relationer, af dannelse af idéer; der 
er ikke andet uforanderligt end 
abstraktionen fra bevægelsen – 
”mors immortalis”. 

Karl Marx 
Filosofiens Elendighed, 1847 
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bort, fordi de bliver ”forældede”, bliver ude af stand til at overleve i kon-
kurrencen, simpelthen fordi de har for lav kompleksitet i forhold til det 
kompleksitetsniveau som konkurrencen driver de andre til. Dem som ikke 
kan følge med forsvinder; dekompleksitet!  For at drive et kontor på Hol-
bergs tid måtte man have mennesker som kunne kopiere dokumenter i 
hånden. Så kom skrivemaskinen, og så sad de og skrev med gennemslag. 
Indtil pludselig en dag chefen købte en spritduplikator. Vupti er en hel pro-
fession gjort overflødig og et enormt komplekst undersystem af skrivere og 
kopister erstattet af en enkelt maskine. – Kan du huske typografstrejkerne i 
70’erne? 
 Det var det samme? 
 Typografernes oprør mod offset-trykkeriet var et komplekst system 
som gjorde oprør mod dekompleksiteten. Det er bare sjældent at oprøret 
nytter. Det er barske kræfter man er oppe imod! Disse udbrud af simpelhed 
sætter en stopper for én form for kompleksitet i kompleksiteten, sætter en 
stopper for ét undersystem, men er samtidig starten på et nyt undersystem. 
Og fra dét nye undersystem kan der så udvikle sig ny kompleksitet. – Fan-
tastisk, i øvrigt, at Gutenbergs opfindelse i princippet kunne holde i stort set 
uændret form fra midten af 1400-tallet til 1970’erne, ikke? At det først var 
dér, en ny teknologi kunne gøre det af med hans opfindelse. 
 Men det her gælder vel kun økonomiske systemer, ikke økosystemer? Man 
kan vel vanskeligt forestille sig at en dyreart pludselig erstattes af en anden? 
 Med mindre der kommer en bondemand med sin plov og sine sprøj-
temidler og erstatter en blomstereng og alle dens forskellige kriblekrabledyr 
og fugle med landbrugsjord, hvor der kun er plads til hvede og mariehøns. 
 Og det medfører så ny kompleksitet? 
 Hvis det får lov at udvikle sig over en masse 
år, ja. Nye kriblekrabledyr, nye sprøjtemidler, nye 
kriblekrabledyr, ny kompleksitet.  
 Vi kan også tage regnskoven fra før. Og betrag-
te mennesket som en biologisk invasion. Hvis vi 
begynder at stække kompleksiteten i regnskoven ved 
at udrydde en eller flere dyrearter eller fjerne en eller 
flere former for planter, så medfører det at det sam-
lede system får forringet sine livsvilkår. Jo simplere 
system, jo mindre kompleksitet, desto mere sårbart er 
systemet over for yderligere udfordringer. Ligesom 
det ikke udnytter de allerede eksisterende ressourcer 
optimalt. Hvis man fjerner en eller flere plantearter fra et område kan det 

…the strength of this mechanism 
(biodiversity) is related positively to the 
length of evolutionary history, and 
negatively to the frequency and inten-
sity of disturbances to an ecosystem. 
Complementary resource use and 
synergistic relationships are more 
likely to occur among species that 
have had a chance to co-evolve over 
long periods of time. Frequent 
disturbance will prevent the evolution 
of tight differentiation, in resource use, 
and will perturb or destroy symbiotic 
relationships. 
 (…) Species complementary may act 
even more strongly in ecosystems that 
have been disturbed less often and 
have a longer evolutionary history. 

Osvaldo E. Sala, Price Put on Biodiversity 
Nature, vol. 42, 5. July 2001 
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ændre den kemiske sammensætning af jordbunden, og det kan påvirke hele 
økosystemets evne til at optage kuldioxid. Det kan betyde at en hel art af bil-
ler uddør, hvis man fjerner de træer de plejer at leve i, og lige netop de biller 
var måske den væsentligste føde for alle papegøjerne. 
 En hvedemark er mere sårbar over for angreb end en blomstereng? 
 Vi kan bare ikke bage brød af blomsterengen. Virusangreb er et andet 
eksempel på dekompleksitet. Vira er ikke særligt komplekse i sig selv – ikke 
særlig stor structural deepening – men hvis de udrydder en mere kompleks 
art, så skaber de faktisk dekompleksitet og medfører en ny udvikling mod 
øget kompleksitet på helt nye præmisser. – Eller tag de prioner som er årsag 
til kogalskaben; der har ganske vist ikke udviklet sig mere komplekse køer, 
men først blev de enkelte landbrug dekomplekse ganske enkelt af den 
grund at køerne fik knald i låget og døde, bagefter kom hele cirkusset om-
kring sikkerhedsforanstaltningerne, den nye forskning og alle handelssank-
tionerne! Dét er da både dekompleksitet, strukturel dybde og co-evolutio-
nær diversitet der vil noget! Kan det blive mere komplekst? 
 Uden at det har betydet fremskridt af den grund? 
 Udviklingen mellem øget kompleksitet, pludselig dekompleksitet, 
øget kompleksitet, pludselig dekompleksitet og så videre i én uendelighed, 
medfører at hele systemet over tid udvikler sig til at blive mere komplekst 
som helhed, og ud fra den betragtning kan man anskue politik som et 
spørgsmål, om i hvor høj grad man ønsker at tillade kompleksiteten at ud-
vikle sig. Jo flere frie valg, desto større kompleksitet; jo færre frie valg, desto 
mindre kompleksitet. En totalt hæmmet kompleksitet i form af planøkono-
mi skaber generel fattigdom, en totalt uhæmmet kompleksitet skaber hop-
vis fattigdom. Men også samlet rigdom over tid. Og dermed bliver vores 
overordnede politiske problem at indtil nu har vi simpelthen bare ikke fun-
det den optimale måde at regulere kompleksiteten på! – Hvilket ikke mindst 
er et problem, fordi vi kun har en givet mænge miljø til rådighed. Selvom 
kompleksiteten isoleret set fører til en bedre ressourceudnyttelse, så er det 
ganske enkelt ikke nok, når flere og flere mennesker vil have højere og 
højere levestandard på én gang!  
 Følger udviklingen i kompleksiteten en Elliot-bølge? 
Det går i ”hop” siger du?  
 Min påstand er at kompleksiteten stiger ekspo-
nentielt. Med mindre der er noget der standser den. 
Enten ydre påvirkning, som for eksempel at der ikke 
er mere olie at hælde på maskinerne, så økonomien 
går i stå eller indre påvirkning; at der i det komplek-

Kompleksitet og 
ikke-linearitet 

Isn’t the whole rate of publication of 
scientific papers, and therefore 
opportunities to cite other papers, itself 
increasing exponentially? Perhaps the size 
of the scientific community is increasing 
exponentially. 

Richard Dawkins 
The Selfish Gene, 1976 / 1999 
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se system i sig selv opstår en balance, hvor øget kompleksitet ikke giver den 
enkelte nogen yderligere overlevelsesfordel. Mens pattedyrene er en relativt 
ny opfindelse, så har hajerne stort set ikke forandret sig i hundreder af mil-
lioner af år. Der er ganske enkelt ikke nogen overlevelsesfordel for hajerne i 
at blive mere komplekse end de er! – Men hvorfor stiger kompleksiteten så 
eksponentielt? Hvis der ikke er noget der standser den? Hm? Kan vi regne 
dét ud, frøken Tenna? Hvad er argumentet for at kompleksiteten skulle 
stige eksponentielt og ikke ifølge en Elliot-bølge? Hm? 
 Det ved jeg ikke... 
 Det er selve udnyttelsen af nicherne! – Kan du forestille dig en række 
dominobrikker stillet op på række med mellemrum imellem?  
 Ligesom hvis man stiller dem på række for at de skal vælte hinanden? 
 Hvis du så sætter en dominobrik ned i hvert mellemrum, hvor mange 
dominobrikker og hvor mange mellemrum har du så? 
 Dobbelt så mange? 
 Enheder indtager og danner nye nicher. Processen kan i princippet 
fortsætte i uendelighed. Hver halvering af et mellemrum medfører to nye. 
Hvor der før var ét potentiale, er der nu to! I det øjeblik der opstår en ny 
niche, vil der også være nogen der udnytter den. Hvis hver ny niche, hver 
ny idé blot afføder to nye nicher, to nye idéer, så har du et eksponentielt 
stigende antal nicher eller idéer!31 
 Idéer afføder automatisk nye idéer? 
 Plejer de ikke det? Alle ”nye” idéer bygger oven på noget som alle-
rede eksisterer. Vi bevæger os gradvist mod nye opfindelser, nye løsninger. 
Leonardo da Vinci opfandt hverken computeren eller lyslederkablet, men 
derimod maskiner som byggede på datidens teknologi. Nå! Andre lod sig 
så inspirere af ham, videreudviklede det som han havde fundet på. Idéer 
afføder nye idéer. Bum! Idéer i flertal! Jo mere interaktion der er mellem 
enhederne, desto større kompleksitet. Og med internet og moderne kom-
munikationsmuligheder så er grundlaget for interaktionen i orden. – Men 
der er et samspil mellem eksponentialiteten og fibonaccitallene; prøv at 
kigge på tegningen fra før, med kurven for aktiemarkedet … Læg mærke til 
skalaen ude til venstre for neden; den er logaritmisk! 
 Der er tale om både Elliot-bølger og en eksponentiel udvikling? 
 Det er så ulineært som det overhovedet kan blive! Eksponentialiteten 
er udtryk for den overordnede vækst i aktiemarkedet, den rigdom som 
udspringer af kompleksiteten. Elliot-bølgerne handler om vores følelser. 

                                                 
31 PS: Baade dette example og dét med Gutenberg Knallhatt har fra Thomas Homer Dixon, The Ingenuity Gap. 
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 Det er to processer som spiller sammen? Kompleksiteten og os? 
 Og vi er selv et udslag af kompleksiteten. Lige siden den første en-
cellede organisme i ursuppen, over goplerne, til hvirveldyrene, aberne, 
mennesket, har naturen bevæget sig mod større og større kompleksitet, øget 
diversitet, mere mangfoldighed, yderligere forskellighed. – Det kan du se 
på det skema som jeg har taget med til dig her: 
 

 
Antal år siden  
 

 

Kultur        2.800                                Hellenistisk kultur 
3.300 Jernalderen (Tyrkiet) Første alfabetskrift (fønikerne) 
5.000 Kileskriften  
5.800 Bronzefremstilling,  
6.500 Ploven og pottemagerhjulet (Mellemøsten) 
8.200 Kobbersmeltning (Tyrkiet)  

10.000 Første landbrug og tidligste bysamfund (Irak) 
13.000 Pottemagerkunsten (Japan) 

35-40.000 Ældste kendte hulemalerier  
80-100.000 Grupper af Homo sapiens udvandrer fra Afrika og befolker resten af kloden. Da 

alle etniske grupper har samme sproglige færdigheder må sproget have været 
veludviklet. 

Biologi   150.000 Moderne Homo sapiens, ritualer, kropsudsmykning, symbolsk tænkning, 
kreativitet – hjernerumfang 1500 cm3 

250.000 Homo neanderthalensis, konkret problemløsning 
– hjernerumfang 1500 cm3 

500.000 Arkaisk homo sapiens, fremstilling af ild  
1.800.000 Homo erectus, systematisk fremstilling og brug af værktøj, vedligeholdelse af ild 

– hjernerumfang 750-1250cm3  
2.500.000         Homo habilis, oprejst gang, første stenredskaber  

– hjernerumfang 600-750cm3 
4-5.000.000 Australopitheciner, delvist oprejst gang  

– hjernerumfang 400-500 cm³ 
7-8.000.000 Tidligste forfader, som vi ikke deler med moderne aber 
15.000.000 Menneskeaber – hjernerumfang 400-500 cm³ 
40.000.000 hominide, primater 
65.000.000 Dinosaurerne udslettes, pattedyrene bliver den mest avancerede form for liv 

160.000.000 Dinosaurer og pattedyr 
350.000.000 Hvirveldyr på land (krybdyr) 
450.000.000 Hvirveldyr (fisk) 
570.000.000 Cambriske eksplosion – flercellede organismer 

1.400.000.000 Eukaryotiske celler  
(encellede organismer med organeller: kerne, parvise kromosomer, 
mitokondrier, eller kloroplaster) 

3.500.000.000 Prokaryotiske celler  
(encellede organismer uden organeller) 

4.500.000.000 Jorden dannes 
 

 
 Hold da kæft! 
 Og vær sød at lægge mærke til at tallene øverst oppe ikke er årstal i 
forhold til år 1, men er set i forhold til i dag. 
 Hellenistisk kultur var for 2.800 år siden, ikke 2.800 før Kristus? 
 Præcis. Jeg ved ikke, om du kan finde nogen fibonaccital i udvikling-
en, nogen kan man faktisk godt, man kan i hvert fald, hvis man regner fra 
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toppen og ned, finde at forholdet 1,618 går igen flere steder, om ikke andet 
så 1,6182. Og hvis man var matematisk masochist, så kunne man sikkert 
også påvise at udviklingen i kompleksitet og dekompleksitet følger en kom-
bination af eksponentialitet og Elliot-bølger, men der er i hvert fald en klar 
eksponentialitet!  
 Der har været encellede organismer 3 milliarder af år, før der var noget som 
helst andet? 
 Det tog de prokaryotiske celler 2 milliarder år bare at udvikle celle-
kerne, kromosomer og så videre inden de blev eukaryotiske celler, og så tog 
det 1 milliard år før de eukaryotiske celler blev til flercellede organismer. 
 Det er jo fuldstændigt ufatteligt, uoverskueligt længe… En milliard år! 
 Over halvdelen af den tid der har været liv på Jorden bestod det ude-
lukkende af encellede organismer uden så meget som en eneste dingenot 
imellem cellekerne og cellemembran, mens vores egen selvoptagede, næse-
pillende, latterlige lille art kun har eksisteret i cirka 150.000 år – noget i ret-
ning af 1/23.000 af al den tid der overhovedet har været liv på Jorden. Og i 
små 4000 år – det vil sige næsten en milliondel af tiden – har nogen af os 
været overbevist om at det hele blev skabt for vores skyld! Hvor selvoptaget 
har man lov at være! – Ved du hvad vi er? 
 Nej? 
 Vi er en prut i en evighed, det er hvad vi er! Og uanset hvad vi går og 
bilder os ind, så er vi underkastet nøjagtigt de samme processer som resten 
af verden. Eksponentialiteten er en naturlov som vi selv er en del af. De høj-
teknologiske samfund som vi har skabt er en del af processen.  
 Farvel frie vilje og herredømme over egen skæbne? 
 Farvel uniqueness i hvert fald! Hvor naturfjernt og intelligent vores 
samfund end måtte synes, så er vores udvikling af microchips, cappuccino-
maskiner, solceller, SMS-beskeder, køleskabsmagneter, velcroluk, compu-
terspil, genmanipulation, overlydsfly, laserteknologi, silikonepatter, valuta-
spekulation og docu-soaps i bund og grund ikke andet end udslaget af en 
naturlov som vi ikke har formået at løsrive os fra. 
 I lighed med de fleste andre naturlove vel? 
 Ud over tyngdeloven og evolutionen og hvad der nu ellers er af 
lovmæssigheder i universet, er vi også prisgivet en eksponentielt stigende 
kompleksitet. Påstår jeg. Og lige nu er vi på vej op ad en meget stejl del af 
kurven. Med al vores øgede kommunikation, vores næsten sindssyge rejse-
aktivitet, vores internetforbindelser, fremstillingen af nye kemiske substan-
ser, teknologisk og social ulighed, den øgede og konstant mere specialise-
rede lovgivning, vores udbyggede sociale og samfundsmæssige strukturer, 
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bysamfund, infrastruktur og hvad ved jeg, med alle de ting vi betragter som 
kulturens ypperligste frembringelser, har vi sådan set blot manifesteret en 
naturlov. Vi er og bliver et stykke natur, og jo mere vi har forsøgt at adskille 
os fra den, desto mere har vi i virkeligheden kun bevist det!  
 Der findes ikke noget ”væk”? 
 Vi er en del af samme proces som alt det andet! Det gælder lige fra 
hvor mange mennesker, arbejdsopgaver, kulturer, indtryk, situationer og så 
videre, vi hver især er i kontakt med i løbet af en dag, til hvordan vi sam-
mensætter vores liv henover hele vores livsforløb. Vores hverdag og vores 
verden er blevet mere og mere kompleks, sammenlignet med for bare ti år 
siden, sammenlignet med for tyve år siden og sammenlignet med for en 
menneskealder siden. Det samme gælder computersystemer, trafiknet, 
børneprogrammer på fjernsynet, musikvideoerne på MTV, antallet af for-
skellige ungdomskulturer, det internationale politiske samarbejde, miljø-
foranstaltningerne, indmaden i en telefon, anvendelsesmulighederne for en 
telefon, skattereglerne, sociallovgivningen og de institutioner vi har til at 
implementere og håndtere vores love. Den almindelige lovgivning er ved at 
blive så indviklet at det alt andet lige må true vores retssikkerhed! 
 Fordi det forudsættes at man som borger kender lovene? 
 Fordi de er så indviklede og komplekse at de ikke er til at forstå! Jeg 
ved ikke hvor mange jævne borgere i det moderne demokrati der overhove-
det er i stand til at læse landets lovgivning uden professionel hjælp? Og 
hvis ikke de nationale love er uigennemskuelige, så er de internationale 
aftaler! Vores overblik, vores internationale politiske stabilitet, vores vel-
færd, den kulturelle udvikling, al videnskabelig og filosofisk erkendelse og 
computerteknologien, det hele ligger under for en drift mod eksponentielt 
stigende kompleksitet! Bare tag forskellene mellem den rige og den fattige 
del af verden; de stiger eksponentielt! Og for hvert år der går, bliver afstan-
den kun større! Og hvorfor gør den det? På grund af eksponentialiteten! 
Selv når det rent faktisk lykkes for diverse bananstater at forbedre deres 
elendighed isoleret set, så løber vi fra dem i et endnu højere tempo! Hvis vi 
sammenligner levestandarden, familiemønsteret, dagligdagen og hele vores 
begrebsverden i det hele taget i vores del af verden i for eksempel 1700-
tallet, 1800-tallet, 1950 og så i dag, med hvordan det så ud i tredjeverdens-
lande på samme tid, så er afstanden mellem os og dem vokset eksponen-
tielt! På stort set alle områder! 
 Det er svaret på et af de spørgsmål, du stillede i morges? Kompleksiteten i 
vores samfund stiger eksponentielt. Derfor stiger også forskellene mellem samfunde-
ne eksponentielt? Uanset hvor meget hjælp vi sender af sted? 
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 Mange af de lande der blev betragtet som udviklingslande i 50’erne, 
Japan, Kina, Korea og Østen i det hele taget, har halet ind på os, og Japan 
har endda ligget noget så eftertrykkeligt i overhalingsbanen, Kina er på vej, 
men læg mærke til at deres udvikling netop tog fart, mens både de og vi be-
fandt os i en industrialisering! De ulande som ikke nåede med på industri-
aliseringsbølgen skal nu med på IT-bølgen! Og nanotech og homo liquens! 
Bum! Det er fuldstændigt andre spilleregler som kommer til at gælde for 
fremtidens forsøg på at skabe kompleksitetsmæssig balance mellem den del 
af verden som er lokomotiv, og den del af verden der er dræsine på et side-
spor! Og det er alt andet lige dét som terrorbølgen blandt andet handler om, 
ubalance! Og om lidt skal jeg opstille nogle ganske og aldeles konkrete 
hypoteser for dig som handler om, hvordan kompleksiteten og ikke-lineari-
teten påvirker vores samfund, vores fremtid og hele den internationale 
politiske udvikling som vi står midt i. Men først skal vi kigge på de såkaldte 
skalafri netværk.32 
 Som er hvad? 
 Endnu en mekanisme som ligger ”under” alt 
det vi ser, alt det vi oplever. Endnu en af forklaring-
erne på at de rige bliver rigere og de fattige fattigere. 
Endnu en af nøglerne til de spørgsmål jeg fristede 
dig med i morges. 
   Det er altså nu jeg bliver ”rigtigt klog”?  
 Og alt hun skal gøre er at slå røven i sædet og høre efter! – Skalafri 
netværk er en ny opdagelse, mindre end ti år gammel, og teorien bryder 
radikalt med vores hidtidige måder at forstå verden på. Og oven i dét 
kommer at netværkene spiller sammen med al den ikke-linearitet vi lige har 
talt om og med kompleksiteten. Eller rettere: kompleksiteten hænger sam-
men med netværkene. For når jeg siger netværk, så er det netværk i den 
bredeste forstand. Alle former for netværk. Det kan være biotoper, sam-
fund, computernetværk. Fuldstændigt ligesom med kompleksiteten handler 
det om enheder som interagerer og vekselvirker; sociale relationer, biolo-
giske enheder, cellerne i vores krop, molekylerne i et krystal, internet, vej-
net, stort set alt, hvor noget eller nogen interagerer med hinanden!  
 Omfattende, med andre ord? 
 Nemlig! Og nu bliver det sjovt! – Den traditionelle måde at skabe 
modeller af komplekse netværk på, hvad der det? Jo, det er de såkaldte 
”random network”. Tilfældige netværk. – Må jeg låne et stykke papir? 
                                                 
32 PS: Dette kapitel Knallhatt har baseret paa Albert-Lászlo Barabási, Linked, og All the World’s a Net, New 
Scientist 13. april 2002. 

Skalafri netværk 
I got it from Agnes, 
She got it from Jim, 
We all agree it must have been 
Louise who gave it to him. 

Tom Lehrer 
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 Her. 
 Hvis man bare tegner nogle punkter på et 
stykke papir og forbinder dem rent tilfældigt, så får 
man et tilfældigt netværk. Og det var sådan man op-
fattede netværk, indtil de skalafri netværk blev op-
daget. 
 I de tilfældige netværk har alle punkter – nodes 
hedder de på engelsk – i gennemsnit det samme antal 
forbindelser. Simpelthen fordi det er tilfældigt, hvilke 
punkter man forbinder. 
 På den tegning du lige har lavet der er gennem-
snittet 3? 
 Det passer sgu nok meget godt! Nå! Når man 
så har gjort det, har tegnet dette her tilfældige net-
værk, så tæller man alle punkterne med én forbin-
delse, alle dem med to forbindelser og så videre. 
Derefter sætter man tallene ind i en graf, og resultatet 
bliver en klokkeformet kurve, det der hedder en 
Gauss’ fordelingskurve eller en normalfordeling. Net-
værket har altså et gennemsnit for, hvor mange for-
bindelser punkterne eller enhederne typisk har. Der 
er et bestemt antal af forbindelser som er det typiske. Der er en gennem-
snitlig skala som er karakteristisk for netop dette konkrete netværk og som 
siger noget om netværket. 
 Men hvis man kigger på internettet, så har det ikke den fordeling. 
Tværtimod er der en masse websites med få forbindelser, få sites med et 
gennemsnitligt antal forbindelser, og et meget, meget lille antal sites med 
virkelig mange forbindelser. Google eller Jubii, for eksempel. Søgemaski-
nerne, hvis hele funktion netop er at forbinde agenter på nettet, har helt 
ekstremt mange forbindelser, og der er kun et par stykker af dem som er 
virkelig store. Langt størstedelen af websitesne på internettet har måske 
kun to eller tre links. 
 Den slags er der vel ikke nogen der sidder og tæller? 
 Det kan man programmere en computer til. – Så hvis man optæller 
antallet af enheder med henholdsvis mange og få forbindelser på inter-
nettet, så kommer der et helt andet mønster frem end med et tilfældigt 
netværk. Der er ikke noget antal af forbindelser som er det typiske, der er 
ikke nogen skala som går igen. Netværket er skalafri, med andre ord. Man 
kan sagtens regne det gennemsnitlige antal forbindelser ud, men det vil 
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ikke sige noget meningsfuldt om netværket. Det udregnede gennemsnit af 
forbindelser vil ikke være karakteristisk for flertallet af enheder i netværket. 
Og hvorfor er det så ikke dét? Jo, fordi netværk ude i virkeligheden ikke er 
tilfældige! De bliver til på en helt anden måde. Enhederne som danner et 
netværk har nemlig en præference, og den præference er hvad, tror du? 
 Det ved jeg ikke? 
 At stå i forbindelse med nogen der har forbin-
delser i forvejen! Og derfor kommer netværket til at 
se helt anderledes ud. Nye enheder kobler sig på 
nettet dér, hvor der er mulighed for at få gode for-
bindelser til så mange andre i netværket som muligt! 
På den måde får de få som har mange forbindelser 
endnu flere forbindelser, og de nye som kommer til 
får først efterhånden flere forbindelser. Vi har altså – 
ligesom på internettet – et netværk hvor mange har 
få forbindelser og nogle få har rigtigt mange forbindelser! Og tæller vi nu 
alle enhederne og forbindelserne i nettet, så får vi en helt ny kurve! Og ved 
du, hvad den kurve gør? 
 Nej? 
 Den falder som en potenslov! Der er ikke noget 
niveau af forbindelser, ikke nogen skala der er den 
typiske. Netværket er skalafri, med andre ord. Men 
der er to forudsætninger som er nødt til at være til 
stede for at et skalafrit netværk kan udvikles: den ene 
er at alle nye enheder eller ”agenter” ønsker at være 
så well-connectede som muligt, den anden er at 
netværket er nødt til at være i vækst! 
 Hvis man starter et website, så vil man gerne have 
at det er linket til de populære søgemaskiner, så folk kan 
finde det? 
 Eller linket til andre populære sites med mange hits. Og det der så er 
så interessant ved det her skalafri organisationsmønster, det er at det duk-
ker op igen og igen i alle mulige sammenhænge. Både i naturlige og i kun-
stige miljøer. – Hvor mange kærester havde du inden du mødte Thomas? 
 Det kommer altså ikke sagen ved! 
 Jo, det gør det faktisk! Hvor mange havde du haft?  
 Jamen det har jeg altså ikke tænkt mig at svare på! 
 Så lad mig spørge på en anden måde: hvor mange kærester havde 
Thomas inden du mødte ham? 
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 Det ved jeg virkelig ikke! 
 Du virker lidt defensiv? 
 Skulle vi ikke bare koncentrere os om de der net-
værk? 
 Seksuelle netværk er jo også en slags netværk! 
Så lad mig gætte: Seksuel debut da du var 16 – yndig 
pige. Første fyr var en fast kæreste – høje idealer, en 
del fumleri, og svup! var Jomfru Tenna blot Tenna! 
Ikke helt monogam – I gik ikke i gymnasiet for ingen ting, og der var fest en 
gang imellem. Efter ham og et par stykker andre, var du mest til one night 
stands i 20’erne, ligesom dine veninder. Så mødte du Thomas som absolut 
heller ikke havde ligget på den lade side. Han har været dig utro to gange, 
og det er også smuttet for dig et par gange. Ting bliver jo rutine… Har jeg 
ret? 
 Det vil jeg overhovedet ikke svare på! Og i det hele taget så synes jeg… 
 Men jeg ramte lidt plet! Du sidder ikke så bekvemt på stolen nu som 
du gjorde før, og du lagde armene over kors, da jeg sagde at han havde 
været dig utro. Så I kan godt lide sex, det er da ikke noget at skamme sig 
over! – Du skal ikke være ked af at du er en anelse forudsigelig, det er hele 
din generation! – Da først jomfru Tenna havde krydset Rubicon, deltog hun 
altså livligt i intrigerne på gymnasiet, gik efter de fyre som alle de andre 
piger også helst ville have. Jo flere af jer en fyr allerede havde dyppet snabe-
len i, desto mere interessant var han. Desto højere status hos veninderne for 
at nedlægge ham. Det gjaldt om at se ud som om man var svær at få fat i, 
lidt arrogance, lidt sej sild, men i virkeligheden gjaldt det om at være den 
der fik mest. Af flest. Har jeg ret? Der var ingen status i at være sammen 
med den fyr som stod og vinkede desperat på den forkerte side af floden. 
Til gengæld var det jomfruernes største ønske at komme af med mødom-
men og være en af dem som alle ville i seng med. Netværket var i konstant 
vækst, kun hæmmet af at 3.g’erne blev studenter og forlod gymnasiet en 
gang om året. Til alt held kom der altid nye forsyninger hvert år i august!  
 Hvis du altså nu gik tilbage til dit gamle gymnasium, så ville netvær-
ket stadig være i live. Og lige så vel som du ville kunne spore de nu-
værende gymnasieelevers seksuelle kontakter tilbage til dig selv, så ville du 
også kunne spore dine egne forbindelser tilbage til gymnasiets grund-
læggelse og nogle mænd som blev studenter i – hvad ved jeg – 1908. Den 
gang gik der selvfølgelig ikke piger på et gymnasium – se nu bare, hvad det 
har udviklet sig til! – men selv årgang 1890 havde jo også behov som skulle 
stilles, og så var der nok en eller anden ”Tossemarie” i området som alle de 

Indeed, wherever physicists, biologists, 
ecologists, materials scientists, mathema-
ticians, or economists looked in the 
eighties and nineties, if self-organization 
reigned, power laws and universality 
greeted them. It appears that networks 
are no different: Behind the hubs there is 
a rather strict mathematical expression, a 
power law. 

Albert-László Barabási 
Linked, 2002 

http://www.baade-og.dk/


© Lene Andersen, 2015, andersen@andersenske.dk 
Find altid seneste udgave på www.baade-og.dk  170 

unge mænd havde hørt om! Der gjaldt det så også om at være ham der fik 
mest. – Eller endnu bedre: fandt en ny, man kunne være fælles om!  
 Men ”Tossemarie” var vel ikke et ”ønskværdigt” knudepunkt, høj status i 
sig selv? 
 Hvis der var nogen af de her gamle drenge i live i dag, ville de sikkert 
være forundrede over, hvad de har sat i gang! Netværk vokser og overlever, 
fordi alle ønsker at være med og være en af dem med de mange forbind-
elser. – Du kunne faktisk godt være typen som havde fået en abort uden at 
dine forældre vidste det!  
 – Av, den sad, hva’! 
 Skal vi ikke holde os det seksuelle netværk med mændene fra 1890? 
 Ja, det var jo næppe med én af dem! – Ikke så meget, fordi din mor og 
far var imod en abort som sådan, mere fordi det simpelthen ville være for 
pinligt at komme hjem og indrømme at du ikke var i stand til at finde ud af 
at beskytte dig selv. – Det må gøre ondt at leve med den abort i dag? Når du 
nu ikke kan få børn, mener jeg… 
 Jeg synes at vi skifter emne! 
 Men du har fattet hvad skalafri netværk er? 
 Det skulle jeg mene. – Og de er overalt? 
 Absolut! Molekylær biologi, byers infrastruk-
tur, fødekæderne i diverse biotoper, i kvantefysik og 
– som du kan nikke genkendende til – de seksuelle 
præferencer blandt mennesker. Det er populært at være populær, upopu-
lært at være upopulær. Netværkene er hele tiden i bevægelse, de er selv-
organiserende og de mest forbundne sites eller enheder eller individer eller 
punkter – eller hvad de nu kan være; nodes – tiltrækker sig automatisk de 
fleste forbindelser. ”Hubs” kaldes de. ”Knudepunkter” på dansk. – Fik du 
virkelig en abort som 16-årig? 
 19. Videre! 
 Og kan ikke få børn på grund af den?  
 Det er der ikke nogen der ved. Måske var det en infektion jeg fik året efter. – 
Kan vi ikke gå videre? 
 Det gælder om at vælge sine netværk med omhu, når man bytter 
safter! – Det interessante ved disse her knudepunkter er at hvis man ønsker 
at ødelægge et skalafri netværk, så er det dem man skal gå efter, knude-
punkterne. Man behøver ikke at ramme hele netværket, bare man går mål-
rettet efter knudepunkterne og eliminerer dem, så bryder hele netværket 
sammen!  
 Hvis man fjernede Google, så ville internettet bryde sammen? 

 
For den, der har, til ham skal der gives, og 
han skal have overflod; men den, der ikke 
har, fra ham skal selv det tages, som han 
har. 

Matthæus 
The winner takes it all  
The loser has to fall 
It’s simple and it’s plain  
Why should I complain? 

Ulvaeus 
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 Hvis der ikke var nogen søgemaskiner, hvis 
lige netop de blev ødelagt af hackere, så ville nettet 
hurtigt være ubrugeligt. Det samme gælder, hvis 
man vil bekæmpe spredningen af HIV. Eller andre 
ting og sager. Så er det dem med de mange seksual-
partnere man skal rette sine kampagner imod, ikke 
husmødrene ude i sovebyerne eller alverdens fanta-
siløse bønderkarle ude til halballerne! 
 Eller René og Carsten fra Y’erne som forlod gymnasiet ukysset? 
 Dem havde du med garanti ikke modtaget nogen infektioner fra! – 
Hvis man vil ødelægge den internationale økonomi, så kan man flyve ind i 
et stort internationalt handelsknudepunkt og få det til at styrte i grus. 
Skyder man med spredehagl og rammer tilfældigt – hvis man for eksempel 
dræber 200 togpassagerer på vej til arbejde – så har det slet ikke samme 
effekt. Den menneskelige tragedie er den samme, men den rækker ikke ud 
over selve attentatet!  
 Fordi økonomien er et skalafrit netværk? 
 På grund af knudepunkterne er skalafri net-
værk utroligt stabile og overlevelsesdygtige. Med 
mindre man går målrettet efter knudepunkterne. Et 
tilfældigt angreb på et skalafrit netværk har ganske 
enkelt ikke den store effekt.  
 Et spredt angreb ville derimod have katastro-
fale konsekvenser for et tilfældigt netværk. Men i et 
skalafrit netværk gør det ikke så meget, hvis aktører 
med få forbindelser sættes ud af spillet. – Amerika-
nerne skyder selv omkring 30.000 af deres medbor-
gere om året, men det sker spredt og hovedsagligt i fattigkvartererne, hvor 
absolut ingen har de fede forbindelser, så dét er der ingen der gør noget ved. 
Økonomisk set gør det nemlig hverken fra eller til! – Men i et random 
netværk ville hele netværket lide under den slags spredte angreb. Både den 
amerikanske økonomi og verdensøkonomien overlevede 11. september, 
fordi kun ét knudepunkt i et meget komplekst skalafrit netværk blev sat ud 
af spil, men hvis flere knudepunkter var blevet ramt på én gang, ville det 
samlede netværk have oplevet et umådeligt stort fald i kompleksitet, og de 
økonomiske konsekvenser ville have været katastrofale.  
 Dekompleksitet? 
 Præcis! Og nøjagtigt det samme gælder inden for biologien. Komplekse 
økosystemer er mindre sårbare over for forurening og andre menneskelige 

Al Qaeda (…) was not created in seven 
days. Driven by religious beliefs and 
impatience with the existing social and 
political order, thousands were drawn to 
the radical organization over several 
years. The network expanded one node 
at a time, taking on all the characteristics 
of a web without a spider. 

Albert-László Barabási 
Linked, 2002 

Bin Laden and his lieutenants did not 
invent terrorist networks. They only 
rode the rage of Islamic militants, 
exploiting the laws of self-organization 
along their journey. If we ever want to 
win the war, our only hope is to tackle 
the underlying social, economic, and 
political roots that fuel the network’s 
growth. We must help eliminate the 
need and desire of the nodes to form 
links to terrorist organizations by 
offering them a chance to belong to 
more constructive and meaningful webs. 

Albert-László Barabási 
Linked, 2002 
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påfund end simple økosystemer. Til gengæld er selv komplekse økosystemer 
forsvarsløse, hvis man går efter knudepunkterne. Når vi fælder de store 
gamle træer i Amazonas regnskove, for eksempel. De er nemlig knude-
punkter i biotopen; alt fra fugle til insekter, jordbund, pattedyr og men-
nesker og mikrober i Amazonas’ økosystem er afhængige af træerne. Det 
hele hænger sammen – naturligvis gør det det! – og hvis papegøjerne for-
svandt, ville det være forfærdeligt, men systemet ville formodentlig over-
leve. Fjerner man træerne, forsvinder det hele! Bum! Hundreder af millioner 
af års evolution bortraderet på et par generationer! – Og lad mig så lige se, 
hvor godt du nu har hørt efter: Hvis det skalafri netværk er et komplekst 
system, hvad er forbindelserne så udtryk for? 
 Selve nettet i netværket.  
 Det er forbindelserne, muligheden for kommunikationen mellem en-
hederne der garanterer at nye enheder kan koble sig på. Det er muligheden 
for nye forbindelser som sikrer co-evolutionær diversitet. Lad os antage at 
disse her unge mænd som åbenbart hellere vil bruge deres ingeniøruddan-
nelser til at sprænge sig selv og andre mennesker i luften end at få et liv, 
forsørge en familie og blive husket for noget de ikke har slået i stykker, at de 
rent faktisk ved dette her, tror du så det er en målrettet strategi at gå efter 
vores kollektive transportmidler? 
 Hvis vi lige pludselig ikke tør bevæge os rundt i vores eget samfund, så falder 
kompleksiteten? Dekompleksitet? Fattigdom? Netværket er ikke et netværk mere? 
 Bekæmp terrorismen, køb et klippekort!  
 I stedet for at støtte terrorkulten i medierne? 
 Så længe vi selv leverer hvervekampagnen for 
terroristernes netværk, er der jo for helvede ingen 
grund til at tro at det bliver mindre! 
 Tværtimod vokser det? 
 Det ville da være det mest naturlige at antage! Og så længe et net-
værk vokser, er kompleksiteten i systemet stigende, og givet at alle i 
netværket konstant forsøger at være så well-connected som muligt og så 
opfindsomme som muligt, er stigningen i kompleksiteten tillige ekspo-
nentiel. Indtil der er noget der bremser netværket. Indtil det ramler ind i 
kompleksiteten fra et andet system, indtil vi stækker deres kommandoveje, 
hacker deres computere, fjerner deres finansielle fundament, modarbejder 
deres opbakning, forebygger at de har et rekrutteringsgrundlag, gør det 
mere cool at redde menneskeliv end at tage dem, giver flere forsider til dem 
der kæmper for mennesker i stedet for til dem der kæmper imod dem, flere 
forsider til livet end til døden, indtil der bliver skabt en stolthed omkring 

Det er med frihedskamp som med 
opvask: li’som man tror man er 
færdig kan man begynde forfra. 

Soya 
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islam og det der har med religionens egentlige værdier at gøre, indtil vi 
eliminerer terrornetværkets knudepunkter. Indtil da vokser det! 
 Og terrorismen spreder sig? 
 Og så forholder det sig vel ikke tilfældigvis sådan at du nu sidder og 
tænker på entropi? 
 Nej, det kan jeg roligt sige at jeg ikke gør! – Hvad er det? 
 ”Termodynamikkens anden lov”. – Siger dig heller ikke noget?  
 Skulle den det?                                                                
 Jeg skal vist lige have en snak med ham din fysiklærer-far!  
 Jeg sagde jo at jeg var sproglig student! 
 Det er åbenbart en undskyldning for meget! – Du mistede helt 
pusten? 
 Det skal jeg vist lige tygge lidt på, det sidste der! 
 Det kan du så gøre om lidt, når det er frokost. 
Vi skal lige opsummere alt dette her og have styr på 
termodynamikken! 
 Fordi? 
 Du kunne have fået den tanke, når vi nu har talt 
om, hvordan verden styrer mod øget kompleksitet. 
Umiddelbart minder det nemlig om termodynamik-
kens anden lov. Den handler også om at verden kun kan gå i én retning, nem-
lig mod øget entropi, øget uorden.  
 Ikke kaos, men uorden? 
 Præcis. Der er to love i forbindelse med termodynamikken. – Egentlig 
er der tre, men den tredje er en joke. Den første lov er energibevarelses-
loven. Den siger at i et lukket system er mængden af energi altid konstant.  
Og ud af den lov udleder fysikerne så at vi kan føre bogholderi med, hvor 
meget energi der går ind eller ud af systemet i form af arbejde eller varme. 
Hvis der tilføres noget, så vokser energien inde i systemet – hvis vi for ek-
sempel smider kul ind i en fyrkeddel. Hvis systemet derimod udfører arbej-
de, eller varmen fra kedlen stiger op gennem skorstenen, så forsvinder der 
energi ud af systemet. Når for eksempel kullet forbrændes, tænder op 
under kedlerne og skaber et damptryk som får lokomotivet til at flytte sig. 
Man udveksler energi med omgivelserne ved at udveksle varme eller arbej-
de. – Gav det mening? 
 Lidt.  
 Godt! Termodynamikkens anden lov den siger så at varmen kun kan 
gå i én retning: fra høj til lav temperatur. Har man et system med højere 
temperatur vil det, så snart det kommer i kontakt med et andet system, 

Den evige puls 
Hvis det nemlig ikke forholder sig sådan, at 
modsætningerne altid opstår af hinanden, 
ganske som om de bevægede sig rundt i en 
cirkel, men overgange altid kun går i lige linie 
fra den ene tilstand til sin modsætning uden i 
en kreds at vende tilbage igen, ville det så ikke 
ende med, at alt fik samme form og befandt sig 
i samme tilstand, og al tilblivelse altså hørte 
op? 

Mennesket 
Platon (427-347 fvt.) 
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sende energi i form af varme til det andet system. De to systemer glider 
mod en termisk ligevægt. Den kolde vil ikke blive koldere og den varme vil 
ikke blive varmere.  
 Både koldt og varmt bliver lunkent? 
 Og dermed er der mere uorden end der var før, fordi koldt og varmt 
nu er rodet sammen. Fysikerne kalder det at entropien er blevet højere. 
Hvor der før var to systemer med hver sin karakter, er der nu ét system som 
er blevet noget smidder-smadder. Varmen som vi før kunne have udnyttet 
til noget arbejde, er nu forsvundet ud i kulden, og vi kan ikke anvende den 
til noget. Varmen eller rettere energien er med andre ord blevet vanskelige-
re tilgængelig, det er ikke til at lokalisere, hvor molekylerne med høj tempe-
ratur befinder sig, for de er blandet op med alle dem med lav temperatur, 
og dermed er entropien steget. Verden styrer altså mod øget entropi. 
 Nå! Tryk er et andet eksempel. – Og jeg skal nok nå frem til pointen! – 
Når en lukket beholder med gas har et højt tryk, for eksempel en spraydåse 
med hårlak, så er energien inde i beholderen høj. Systemet er lukket, og 
energien derinde forbliver uændret. Men begynder vi at bruge af hårlakken, 
åbner vi systemet, så falder trykket i dåsen, og trykkene udjævnes mellem 
dåse og omverden. Og når trykket i dåsen og uden for dåsen er det samme, 
så sker der ikke mere! Der kommer ikke noget ud af dåsen. Energien i dåsen 
er faldet, mens energien i omverden er steget. Med samme mængde. Og 
samtidig er entropien i dåsen faldet, mens entropien i omverden er steget. 
Men entropien i omverden er steget med mere end det entropien i dåsen 
faldt. Den samlede entropi i verden er med andre ord steget. Men energien 
er konstant. For den er bare blevet flyttet fra dåsen til omverden! 
 Du forventer ikke at jeg skal kunne huske det dér, vel? 
 Det som termodynamikkens anden lov siger, det er at der hele tiden 
sker denne udvikling hen imod en udjævning, mod øget entropi. Systemet 
går hele tiden mod en ligevægt, verden går hele tiden mod en ligevægt, og 
dermed går verden mod øget uorden, øget entropi. – Hvordan hænger det 
så sammen med at verden går mod øget kompleksitet? Hm? 
 Spørger du mig? 
 Universelt set, i universet som helhed, går udviklingen mod øget 
entropi. Men lokalt, i det som vi som mennesker opfatter som ”verden”, dér 
går udviklingen mod øget kompleksitet. Ihvertfald indtil om fem milliarder 
år, når Solen kommer og spiser os! Så bliver vi dekomplekse som ind i et 
vist sted!  
 Og selvom der så ikke er nogen inden for fysikkens verden der endnu 
har kunnet definere præcist, hvad kompleksitet er – de definitioner jeg har 
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brugt, er nemlig ikke de eneste, og de er heller ikke på nogen måde an-
vendelige overalt – så er den overvejende antagelse at kompleksitet er dét der 
opstår på kanten mellem orden og uorden. Kompleksitet er altså ikke det 
samme som orden og heller ikke det samme som uorden, kompleksitet og 
dekompleksitet er derimod dét der foregår på grænsen mellem de to. I fase-
overgangen mellem orden og uorden. Verden går fra orden til uorden, og på 
grænsen mellem de to, der lever vi! Vi lever med andre ord hele vores liv 
midt i en gigantisk faseovergang! Det er dét vores verden handler om! Det 
er dét den er skabt af! 
 Orden og uorden? 
 Hvad var mit yndlingsord? 
 Puls.  
 Vi ligger og flakser frem og tilbage. Mellem orden og uorden. Mellem 
kompleksitet og dekompleksitet. Mellem tilførsel af energi og afgivelse af 
energi. Og det er kun rent lokalt at kompleksiteten stiger. For overordnet set 
styrer verden mod øget entropi!  
 Så ikke alene eksisterer der ikke noget fremskridt, i virkeligheden er der heller 
ikke engang nogen øget kompleksitet? Det er bare ikke sådan vi oplever det? 
 Fordi vi selv er skabt i den overgang, hvor kompleksiteten findes! Vi 
er en del af den. Derfor er det den vi oplever. Vi kan ikke bevæge os ud af 
den, for det er dét vi selv er. Alt det vi har talt om med kompleksitetsteori-
en, kaosteorien og teorien om de skalafri netværk, handler om hvordan ver-
den, de selvorganiserende systemer, selv organiserer sig, når de bliver til-
ført energi og afgiver energi. Handler om, hvordan grænsen mellem orden 
og uorden organiserer sig. Handler om, hvordan verden får struktur og 
bliver kompleks. Når Solen skinner ned på Jorden, får vi varme, energi. Jor-
den og vores atmosfære er et åbent system som giver og modtager energi. 
Vi interagerer, vekselvirker med universet. Varmen fra Solen får vandet i 
havene til at fordampe, vanddampen stiger til vejrs, køles ned og falder som 
regn. Planterne optager energien fra solen og vandet fra himlen. De vokser, 
skaber ilt i atmosfæren, bliver til føde for dyr og mennesker og ender med 
at gøde jorden. Vi forbrænder ilten fra planterne, spiser dyr og planter, 
forbrænder også energien fra dem og ændrer på verden. Skaber steder at 
bo, dyrker jorden, tager på arbejde hver morgen og sidder foran compu-
teren hele dagen, mens vi gør grænseområdet mellem orden og uorden 
mere komplekst. 
 Verden styrer mod øget entropi, men på grænsen til orden styrer den 
også mod øget kompleksitet. Og hvorfor gør den det? Fordi der er afgivelse 
af energi, og der er tilførsel af energi. Fordi systemer åbner og lukker sig 
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mod hinanden, får energi og tager energi. Det hele er en vekselvirkning, en 
puls.  
 Cornelius Magnussens store teori om alting? Og der findes ikke noget frem-
skridt? 
 Kun udveksling af energi. – Hvis jeg siger østens filosofi, hvad siger 
du så? 
 Yin og Yang? 
 Sjovt at kineserne altid taler om ”energi”, ikke? – Hvad var det jeg 
sagde mit favoritord var? 
 Puls. 
 Energi er hvad? 
 Puls? 
 Svingning. Oscillation. Energien kommer i bølger. Fra superstrengene 
til varme og lys, det hele er puls. Fra cellernes individuelle svingninger til 
hjertet der banker og holder os i live, det er puls. Fra den enkelte pipfugl til 
hele populationen af solsorte, hvis antal svinger fra år til år, det er puls. Fra 
Tennas følelser til hele samfundets tiltro til økonomien, det er puls. Fra 
hjernecellernes oscillation til tankerne der kan favne hele universet lige fra 
den yderste galakse til det absolutte intet som adskiller superstrengene; 
vores evne til at tænke er et emergent system udelukkende selvorganiseret 
af pulserende celler, ingen af hjernecellerne har i sig selv evnen til at tænke, 
men tilsammen skaber de vores tanker, vores viden, vores erkendelse, vores 
virkelighed og det hele er puls. Det hele er energi. Selvorganiserende syste-
mer af oscillation. Verden er fraktal, pulsen er fraktal. – Er verden værd at 
forundres over, eller gælder det bare om at have fingeren på pulsen? Hm? 
Tænk over det. Jeg skal pisse og jeg skal ned og have en pille. Inden frokost. 
Det har jeg lovet overlægen. Og så er det frokost! Overlægen er til at tale 
med, men din veninde med hårspændet står klar med kagerullen, når man 
kommer for sent! 
 Energitilførsel? Jeg tror vist også lige at oscillatorerne i min hjerne trænger 
til noget energi! 
 Der ligger et sandwichsted nede ved lyskrydset. 
 I hvilken retning? 
 Ind mod byen. Vi ses om en halv time! 
 Ok. 
 
  
 

For saaaaatan hvor skal jeg pisse! 

Spørger man jer: “Hvad er tegnet på jeres 
fader, som er i jer?” så sig til dem: ”Det er 
bevægelse og hvile.”” 

Thomas Evangeliet 
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∆ΙΑΨΑΛΜΑΤΑ IV  
 
 
”Og du skal vide, at dette liv blot er forstadiet. Det egentlige, lykkelige liv 
venter dig i Evigheden, din fnatmide! Så indtil da vil Jeg gerne have, at du 
undlader at have det for sjovt, pådrager dig en kronisk dårlig samvittighed, 
og i øvrigt sørger for at andre gør det samme. NU!  
 Thi Jeg er Sandheden!”  
 Buldren og lynild af guddommelige proportioner!!!  
 (Eller en sigende udeblivelse af ethvert tegn på eksistens.) 
 Helt ærligt, hvor utaknemmelig og selvoptaget har man lov at være?  
 Her har Vorherre i sit transcendentale ansigts guddommelige sved 
skabt den smukkeste planet med den mest fantastiske rigdom af planter og 
dyr, et mylder af liv, frugtbarhed i overflod, og de skønneste, mest awe 
inspiring and mind blowing vistas! Og vi skulle ikke røre en finger, før det var 
der!  
 Han har givet os livet og døden, dagen og natten, glæden og sorgen, 
himmel og jord, bjerge og dale, landskab og hav, solopgang og solnedgang, 
farver der overgår enhver fantasi, og den evige puls det ikke går at standse.  
 Han har givet os vort hjerteslag og ladet os tage del i resten af verden. 
 Han lader naturen spille sin symfoni langs rytmen af det guddomme-
lige åndedræt, og han har givet os sjælen og sanserne til at opleve det hele 
med, nyde det, elske hinanden og gøre verden til et paradis, hvor mang-
foldigheden kan inspirere til beundring og ydmyghed.  
 Men så kommer vi med vores ”hellige” bøger og siger: ”Nej, dette 
her, det duer ikke! Det er bare en jammerdal! Føj hvor er her rædsomt! 
Sump og elendighed! Næh, det virkelige liv, det kommer når jeg har lidt 
tilstrækkeligt! Da skal mit rettroende, selvbefamlende og spytslikkende ego 
opleve Evigheden i al dens herlighed! Da skal mit Selv være til for evigt! Da 
skal jeg, jeg-jeg-jeg, opleve Gudherrens salighed i de hellige haller, og alle 
der i øvrigt ikke gør som jeg, de skal DØ! DØ SKAL DE, DE VANTRO 
HUNDE!!! – Bare ikke på samme måde som mig, thi jeg skal frelses og 
svæve i evig henrykkelse blandt lyksalighedens engle, det skal ej de! De 
skal nemlig dømmes til evig straf, hurtig fortabelse eller en tur til! – Æv, 
bæv!” 
 Nå-ja, sådan er der åbenbart nogen, der foretrækker det. Det har jo 
under alle omstændigheder den fordel, at man ikke behøver påtage sig 
noget ansvar for at rette op på de problemer som rent faktisk findes. 
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 Undskyld. Mm. 
 Hvad? 
 At jeg først kommer nu. Mm. – Fandt du 
caféen? 
 Den med sandwichene? Ja. – Hvor meget mere skal 
vi snakke om i dag? 
 Det keder dig? Mm. 
 Jeg er bare fuldstændigt mørbanket i hovedet! Hvor 
meget har vi tilbage? 
 To ting. Mm. 
 Som er? 
 Mere bliver det næppe til i dag. 
 Er det meget? 
 Nu skal vi se, hvorfor verden udvikler sig, som 
den gør. Hvordan de ting, vi har talt om, påvirker 
vores hverdag. Vores virkelighed. Mm. Vores samfund. Vores relationer 
med omverdenen. – Det lyder kedeligt, hvis jeg siger, at vi skal kigge på 
femten økonomiske hypoteser? 
 Det lyder godt nok tørt! 
 Hm. Du kan ikke lide økonomi?  
 Det lyder bare tørt. 
 Hvis jeg siger, at vi skal tale om tidspenduler, lyder det så bedre? 
Mm? 
 Det lyder anderledes i hvert fald? 
 De femten hypoteser havde vi ikke med, da vi arbejdede med CPH. 
Dem har jeg selv flikket sammen.  – Fik du noget at spise? 
 Sandwich med parmaskinke. 
 Mm. Mm.  
 Hvad fik du? 
 En eller anden fisk.  
 Har du det godt? 
 Fint-fint.  Mm. Når de først er hevet op på land og skilt ad, så kan de 
være vanskelige at smage forskel på.  
 Det var ikke kogt torsk? 
 Jo... Jo, det kan det da egentlig godt være, at det var! – Det var bare 
den forkerte sovs, og så var der ris i stedet for kartofler!  
 Så rigtig kogt torsk var det altså ikke? 
 Det var forkert kogt torsk! – Du er træt? 

Störst av allt var frågan om hur man skulle 
förstå Djävulens anlopp mot människorna. 
Stora olyckor i tiden fanns att grubbla 
över, de spetälska, den förhärjande diger-
döden, hungersnöd och krig.  
Det enkla var att förklara dessa olyckor 
som Djävulen verk. Det svåra var att förstå 
innebörden i denna straffdom, då Djävulen 
inte kunde verka av egen kraft utan bara 
med tillåtelse av Gud. 
I tiotusentals kyrkliga skrivarceller kände 
sig nu tidens intellektuella manade att 
analysera dessa frågeställningar. Deras 
metod skulle inte kallas vetenskaplig idag 
eftersom deras källmaterial bestod av 
funderingar som andra skrivit ned före 
dem och det de tillfogade bestod av nya 
funderingar där, rätt men enkelt uttryckt, 
den egna fantasin var den enda nya källan. 
Den enda vetenskap som arbetar med 
sådana metoder i vår tid är national-
ekonomin. 

Jan Guillou 
Häxornas Försvarare, 2002 
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 Jeg har fået noget at tænke over, i hvert fald!  
 Men du fortsætter?  
 Ja, jeg fortsætter. – Du er sikker på at du har det godt? Du lyder så under-
lig?  
 Det går over. Når vi kommer i gang. Mm. Så var det hypoteserne. De 
er nemlig væsentlige. Faktisk er de både tørre og kedelige. Så er du advaret. 
Ikke særligt underholdende. Men indholdet er interessant. Vigtigt. Tidspen-
dulerne, derimod, de er meget mere spændende. Det er også dem, der 
forklarer, hvorfor de ting, vi omgiver os med, siger noget om, hvad vi har af 
værdier. Mm. Og så var pendulerne et af vores vigtigste værktøjer til at sige 
noget om fremtiden. Da vi skabte i tv-serien. Dem tager vi til sidst. 
 Så er du sikker på at jeg bliver hængende? 
 Opfat dem som dessert! – Kender du Malthus? 
 Nej.                                                                                                               
 Mm. Thomas Malthus. Han var økonom.  I 1800-
tallet. Mm. Han fandt ud af, at som tingene udvik-
lede sig, så ville befolkningstallet stige eksponentielt. 
Mm. Og samtidigt ville fødevareforsyningen kun sti-
ge lineært. På et tidspunkt ville der ske det, at den 
eksponentielle kurve for befolkningstilvæksten kom 
til at krydse den lineære kurve for fødevareforsynin-
gen. Så ville arbejderklassen dø. Af sult. Eller de ville 
falde i krig eller dø af sygdomme. 
 Men der ville være mad nok til bourgeoisiet? 
 Mm. Det er der som regel. Det problem, som det medførte for borger-
skabet, det var, at så ville der blive mangel på arbejdere. I tungindustrien og 
kulminerne. Og det var et problem. Mm. Malthus stod midt i den industri-
elle revolution, og det, han så, var, hvordan fødselstallet og den nye tekno-
logi gjorde den almene befolkning ringere stillet. Men der var to ting, som 
han ikke forudså. Mm. Det ene var, at mange af disse her mennesker emi-
grerede til Amerika, hvor der var masser af land. Når man først havde hug-
get det fra indianerne. Mm. Og at folk spiste sig mætte dér i stedet for. Det 
andet var, at den teknologiske udvikling og bedre landbrugsmetoder efter-
hånden gjorde det muligt for den voksende arbejderklasse, mm, ikke alene 
at få mad i munden, men også, at en stor del af dem blev til en velstående 
middelklasse.  
 Så ingen grund til panik alligevel? 
 Både og.  
 Havde det ikke været for det amerikanske kontinent, havde han nem-

Femten hypoteser 
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lig formentlig fået ret. Da den store emigrationsbølge fandt sted, var der et 
akut behov for mere mad i Europa. De forbedrede landbrugsmetoder, som 
gør, at Europa kan producere langt mere, end vi kan spise, mm, er først 
kommet til meget senere. Og nogenlunde samtidigt med, at kvinder grad-
vist fik adgang til fødselskontrol. Første og Anden Verdenskrig tog også 
livet af så mange munde, der ellers skulle have været mættet, at vi er nødt 
til at regne dem med. Mm. 10-12 millioner døde i Første Verdenskrig. 50 
millioner i Anden. Ikke europæere alle sammen. Men, mm, slag på tasken, 
200 millioner flere, som skulle have haft mad i dag i de krigsførende natio-
ner. Hvis det ikke havde været for de to krige. Og hvis Europa også skulle 
have brødfødt sin andel af 260 millioner amerikanere, mm, plus alle de eu-
ropæiske tilflyttere i Canada, Australien og Latinamerika, så havde Europa 
nok set anderledes ud. 
 En lille milliard flere europæere? 
 Ihvertfald en halv.  
 Malthus stod midt i en brydningstid. Ny teknologi og nye samfunds-
forhold. Han kunne kun se udviklingen fra det sted, hvor han stod. Tekno-
logiske revolutioner medfører dekompleksitet. Det var det, han så. Skaber 
nye fattige og nye rige. Men over tid er levestandarden gået op for alle sam-
let set. Det kunne han ikke se. Den første overordnede velstandsstigning i 
Europa kom efter pesten. Den anden kom efter den industrielle revolution i 
Renæssancen. Den tredje kom efter den industrielle revolution i 1800-tallet. 
Samlet set medførte begge teknologiske revolutioner en forbedring i leve-
standarden. 
 Og det vil også ske med computerne og nanoteknologien? 
 Det er spørgsmålet. Før eller senere vil det nok. Men spørgsmålet er, 
hvad vi skal stille op med den fattigdom, det skaber i mellemtiden. Denne 
gang har vi ikke et nyt kontinent, de fattige kan emigrere til. Til gengæld 
kommer derouten til at gå meget hurtigere. 
 Fordi hastigheden stiger eksponentielt?  
 Mm. Og? 
 Det ved jeg ikke... 
 Dekompleksiteten er hurtigere nu. Der er flere slags arbejde, som 
bliver overflødiggjort. Af den nye teknologi. På en gang. Og én grund til. 
Både computerne og nanoteknologien er mere komplekse end noget andet, 
vi har opfundet før. Derfor er det endnu dyrere at få fingre i, end det var 
med gamle dages nye teknologi. Det bliver en endnu snævrere kreds af folk, 
som kommer til at sidde på den nye teknologi denne her gang. End det var, 
da industrisamfundet opstod. 
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 Og vi lever i en tid, hvor tingene generelt sker hurtigere, og derfor kommer 
den nye fattigdom og marginaliseringen af de fattige også til at slå igennem meget 
hurtigere? 
 Ligesom gabet mellem rig og fattig bliver endnu større. 
 Vi er i virkeligheden bare ved at gentage en slags cyklus som er sket masser 
af gange før, nu kommer det bare til at gå meget hurtigere?  
 Ekstremerne er større denne her gang. Mm. Og det er dét, økonomi 
handler om. Lad os se på mine hypoteser. Jeg har printet dem ud til dig. Så 
kan du selv drage dine konklusioner. De er formuleret tørt. Jeg skal nok 
forklare, hvad de går ud på.  
 

 
Hypotese I: Der sker en eksponentiel stigning i kompleksiteten inden for områder, som vi ikke 
kontrollerer. Mængden af de midler, vi har til rådighed til at imødegå denne kompleksitet i form af 
adgang til ressourcer og teknologiske løsninger, stiger enten lineært, følger Elliot-bølger eller 
stiger eksponentielt med forsinkelse i forhold til de forhold, som de skal udbedre. 
 
Hypotese II: Jo højere oppe ad den eksponentielle kurve for kompleksitet vi befinder os, desto 
mindre er nytteværdien af fremskridtet i forhold til teknologiens kompleksitet. 
 
Hypotese III: Marginalen mellem fordele og ulemper bliver mindre jo mere højteknologisk / 
kompleks teknologien er – jo mere højteknologisk, desto hurtigere indtræder ulemperne ved 
teknologien. 
III b: Graden af fremskridt falder eksponentielt i takt med at kompleksiteten stiger. 
 
Hypotese IV: Det er umuligt at løse problemer uden at gøre verden mere kompleks – øget 
kompleksitet er en irreversibel naturlov. 
 
Hypotese V: Kompleksiteten når et niveau, hvor vi ikke længere er i stand til at løse vores 
problemer. 
 
Hypotese VI: Vores behov for løsninger på vores problemer stiger ikke nødvendigvis gradvist 
eller i en jævn eksponentielt stigende hast men kan risikere at opstå i hop, fordi de komplekse 
systemer er kaotiske og kompleksiteten stiger eksponentielt. 
 
Hypotese VII: Homo liquens er såvel et privilegium som en forbandelse. 
 
Hypotese VIII: Materiel og intellektuel kompleksitet (materiel velstand og ytrings- og trosfrihed) 
hænger sammen, og dekompleksitet bare det ene sted betyder fattigdom over hele linien.  
 
Hypotese IX: Økonomier uden co-evolutionaritet er sårbare, ineffektive økonomier. 
 
Hypotese X: Kompleksitet er en autonom organisk proces, som ikke kan kontrolleres, og statens / 
fællesskabets / magthavers indflydelse er omvendt proportional med samfundets kompleksitet. 
 
Hypotese XI: Øget kompleksitet kan kun imødegås af tilsvarende øget kompleksitet. 
 
Hypotese XII: Stigningen i kompleksitet når et loft og kollapser 
 
Hypotese XIII: Kompleksitetsubalancer kan eksplodere med et brag. 
 
Hypotese XIV: Øget kompleksitet skaber øget polarisering.  
 
Hypotese XV: Ny teknologi skaber social polarisering, og det er først, når teknologien er ved at 
være forældet, at den skaber en udligning, en generel velstandsstigning. 
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 Det skal vist lige uddybes... 
 Noget af det har vi allerede været inde på. Lad 
os begynde med hypotese et. 
 Kompleksiteten stiger eksponentielt, når vi ikke kon-
trollerer den, og for så vidt som det skaber problemer, så 
kan vi ikke nå at lappe på skaderne? 
 Indtil nu har vi for det meste nået at lappe på 
vores problemer. Derfor har vi oplevet en velstands-
fremgang takket være ny teknologi. Alt i alt. Vores udvikling har været 
langsom nok til, at vi har opfattet den som en stadig, lineær udvikling mod 
noget bedre. Derfor har vores teknologiske påfund kunnet nå at løse vores 
problemer i nogenlunde samme takt, som vi har skabt dem. Men når udvik-
lingen bevæger sig op ad den stejle del af den eksponentielle kurve for 
alvor, så risikerer vi at komme til at stå ansigt til ansigt med meget komplek-
se udfordringer. 
 Så komplekse at vi ikke selv kan følge med? 
 Og at miljøet ikke kan bære mere. Der er nogle økonomer, der kalder 
sig neo-malthusianere. De er begyndt at støve Malthus af igen. De mener, at 
miljøet ikke kan bære befolkningstilvæksten. Ikke globalt set, i hvert fald. 
Neo-malthusianerne bliver så modsagt af cornucopianerne – det lyder som 
noget frækt, men det er det ikke – der siger, at vi kan godt nå at løse vores 
miljøproblemer. Vi skal bare opfinde de rigtige teknologiske løsninger. 
Efterhånden som problemerne opstår. Så ingen grund til panik alligevel. 
  Jeg har også lånt fra Malthus. Men jeg siger, at 
vi skaber kompleksitet og miljøbelastninger i ekspo-
nentiel grad. Mens de løsninger, som skal lappe på 
skaderne, ikke bliver skabt i samme hast. Og denne 
gang går det ikke kun ud over arbejderklassen. 
Denne gang kommer alle til at lide under for lidt 
drikkevand og dårlig luft. Eller betale deres første-
fødte i pant. For det, som før var gratis. Sikkerhed for eksempel. Sundhed. 
Folkesundhed. Det, som hypotese ét siger, er, at med den nuværende vækst 
i økonomi, forbrug og befolkningstilvækst, kan naturen ikke blive ved med 
at forsyne os. Hvis vi ikke gør udviklingen seriøst bæredygtig. Eller ned-
bringer antallet af mennesker. Gennem frivillig fødselsbegrænsning. Men 
selv med den nuværende menneskemængde kan vi ikke alle sammen leve 
som europæere og amerikanere. Ikke som vi gør i dag. Vi kan tage et kon-
kret eksempel. Hvis der ikke sker politiske indgreb, så stiger vores forbrug 
af fossile brændstoffer eksponentielt. Det samme gør effektiviteten af vores 

Hypotese I 
Aircraft are the fastest-growing source 
of greenhouse gas emissions, making 
many frequent fliers, including 
environment correspondents, such as 
myself, increasingly uneasy. (…) 
Delegates at the last UN conference to 
discuss mitigating climate change 
contributed an extra 3000 tonnes of 
carbon emissions just getting there. 

Fred Pearce, 
NewScientist, 31 January 2004 

 
At least twenty new diseases have appeared 
in the last two decades, in the rich substrate 
of an interlinked population of 5-6 billion 
humans. World travel has increased 
exposure; AIDS jumped from chimpanzees 
to the human population in the 1920s but 
just in the past couple of decades became 
worldwide. 

Alison Jolly 
Lucy’s Legacy, 1999 
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udvindingsmetoder. Vi vil gerne forbruge mere, og vi bliver dygtigere til at 
få fingre i det. Men samtidig er vi nødt til at udvinde råstofferne fra mindre 
og mindre tilgængelige kilder, fra dybere og dybere boringer, eller i stadigt 
mere vanskeligt tilgængelige egne eller sårbare miljøer. Man må altså for-
mode, at mens behovet for energi og forbruget af fossile brændstoffer stiger 
eksponentielt, så vil adgangen til udvundet brændsel følge en anden kurve. 
Vi løber næppe tør. Ikke lige med det første, i hvert fald. Men kurven er 
anderledes. Muligvis en lineær kurve. Muligvis eksponentiel kurve. Men i 
så fald med en forsinkelse i forhold til forbruget. Det vil tvinge os til at sup-
plere med andre former for energi. Hvilket også har været tilfældet. Om 
end mest af andre årsager. Miljøpolitik for eksempel. Og et ønske om uaf-
hængighed af oliestaterne i Mellemøsten.  
 Det er ikke sket af sig selv? 
 Hvad angår forureningen fra de fossile energi-
former, så opstår samme type problem. Mens vi for-
urener med eksponentiel hast – forudsat, at der ikke 
sker politiske indgreb – så følger tilgangen af løsnin-
ger på forureningsproblemet ikke samme eksponen-
tielle kurve. Med mindre vi målrettet insisterer på 
det. Kurven for forureningsbekæmpelse halter 
bagefter. Kurven for summen af energibesparende 
foranstaltninger, udviklingen af mere effektiv og 
ressourcebesparende teknologi, politiske indgreb, til-
gangen af forskere og teknikere på området, over-
gangen til bæredygtige energiformer, alt det, som 
skal til for at rette op på forureningen og sikre klima-
et, samtidig med at der skal være energi nok til at 
vedligeholde vores levestandard, kurven for lappe-
løsninger simpelthen, ligger konstant under kurven 
for forurening og forbrug. 
 Mens forureningen stiger eksponentielt, så stiger kompleksiteten på løs-
ningssiden også eksponentielt – men uden at miljøet får det stort bedre af den 
grund? 
 Mm. Ikke i forhold til den øgede mængde kompleksitet, det skaber. 
 Det skaber bare mere kompleksitet. Begge steder? 
 Mm. Og for at skabe bæredygtig udvikling bliver vi nødt til at skabe 
helt nye typer løsninger. Løsninger, der kan hamle op med den eksponen-
tielle stigning i udfordringerne. Og helst uden at gøre løsningerne så kom-
plekse, at de i sig selv bliver uoverkommelige. Måske er vi slet ikke i stand 

 
The trouble with most forms of 
transport, he thought, is basically 
that not one of them is worth all the 
bother. On Earth—when there had 
been an Earth, before it was 
demolished to make way for a new 
hyperspace bypass—the problem 
had been with cars. The disadvan-
tages involved in pulling lots of 
black stinky slime form out of the 
ground where it had been safely 
hidden out of harm’s way, turning it 
into tar to cover that land with, 
smoke to fill the air with and 
pouring the rest into the sea, all 
seemed to outweigh the advan-
tages of being able to get more 
quickly from one place to another 
—particularly when the place you 
arrived at had probably become, 
as a result of this, very similar to the 
place you left, i.e., covered with 
tar, full of smoke and short of fish. 

Douglas Adams, The Restaurant at the 
End of the Universe 
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til at udtænke den slags løsninger hurtigt nok. Eller i tilstrækkelig stabil 
grad. Netop fordi udfordringerne vokser med eksponentiel hast.33 
 I hypotese to skriver du at jo højere oppe ad den 
eksponentielle kurve vi befinder os, desto mindre er nytte-
værdien af fremskridtet i forhold til teknologiens kom-
pleksitet? 
 Mm. Jo mere kompleks en teknologi er, desto 
mindre nytte gør den i forhold til de ressourcer, som 
blev brugt for at tilvejebringe den. Hvis man sam-
menligner hjulet og nanoteknologien, så vil den 
aldrig – aldrig – kunne komme bare tilnærmelsesvis 
op på siden af hjulet i nytteværdi. Til trods for de 
mængder af ressourcer, som er blevet hældt i ud-
viklingen af teknologien. Jeg er lige ved at sige på grund af de ressourcer, 
som er blevet hældt i udviklingen. IX For hvad siger hypotese tre? 
 At marginalen mellem fordele og ulemper bliver 
mindre, jo mere højteknologisk eller kompleks, teknologien 
er. Ulemperne indtræder hurtigere, jo mere avanceret teknologien er? 
 Og dermed hvor dyr den har været at fremstille. Hvilket sådan set 
bare betyder, at farerne ved at køre i bil er større og indtrådte hurtigere end 
farerne ved at køre i hestevogn. Eller at farerne ved atomkraften indtrådte 
hurtigere end farerne ved at gnide to pinde mod hinanden for at få ild. 
Selvom de første af vores homo erectus-forfædre, som havde succes med at 
flytte ilden fra ét sted til et andet, måske brændte fingrene, så gav det ikke 
10.000 års affaldsproblemer. Eller en global drivhuseffekt. – Er du sød og 
læser 3 B. 
 Graden af fremskridt falder eksponentielt i takt med 
at kompleksiteten stiger? 
 Mm. I begrebet ”fremskridt” forstås implicit en eller anden grad af 
nytte i forhold til kompleksiteten. Ellers er det ikke fremskridt. Bare varm 

                                                 
33 PS: Dette er basically pointen i Thomas Homer Dixon’s bog The Enginuity Gap. 
_______________________________________________ 
IX  Et andet eksempel er dette her fucking irriterende Office Program og Word 2003 som jeg har været nødt til at 
investere i fordi jeg købte en ny computer! (Den gamle blev slidt op!) Det er kraftedeme da for idiotisk at det er mere 
umuligt at arbejde i, end det Word 2000 som sad i den gamle!  Det flaprer frem med idiotiske ikoner og tåbelige 
funktioner i tide og utide, som jeg ikke har en skid brug for, endsige bedt computeren om at delagtiggøre mig i, og 
som distraherer ad helvede til! Oven i dét har de fået den brillante idé at lave genvejstasterne om, så jeg er nødt til at 
fucking læse på skærmen hver gang jeg skal bruge en funktion! Og som om det ikke var nok, så skal jeg nu sidde 
dagen lang og døje med grafik med en ud over alle grænser infantil farvesætning og valg af symboler! Er der slet 
ikke nogen af de der mangemillionærer som sidder og programmerer den slags, som har fantasi til at forestille sig at 
nogle af os rent faktisk dels har en æstetisk sans der rækker ud over børnehavestadiet, dels bare har brug for et 
simpelt og effektivt arbejdsredskab der FOR HELVEDE IKKE FORSØGER AT TÆNKE SELV!!! 

Hypotese II 
 
Four minutes is also the amount of 
time a microwave oven saves you 
each day, if you are a woman eigh-
teen to fifty years old. Without the 
microwave, you spend fifty-five 
minutes preparing food; with it, 
fifty-one. This does not include 
time spent buying the microwave, 
cleaning it, maintaining it, and 
feeling guilty about not reading 
the instructions for programming 
it. 

James Gleick 
Faster, 1999 

Hypotese III 

Hypotese III b 
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luft. Derfor falder den reelle grad af fremskridt eksponentielt i takt med, at 
kompleksiteten stiger. Påstår jeg. Hypotesen peger tilbage til min påstand i 
morges. At der slet ikke eksisterer fremskridt, men kun øget kompleksitet. 
Og at kompleksiteten stiger eksponentielt, med mindre der er noget, der 
standser den. For hver gang vi forsøger at lappe på komplekse problemer, 
så gør vi det med mindst lige så komplekse løsninger. 
 Som er hypotese fire; at det er umuligt at løse pro-
blemer uden at gøre verden mere kompleks – øget komplek-
sitet er en irreversibel naturlov? 
 Mm. Fordi løsningerne på vores problemer altid skabes i en kontekst. 
Vi har et stadigt voksende skalafrit netværk. Efterhånden som forbindel-
serne skabes og nicherne fyldes ud, har vi en eksponentielt stigende 
kompleksitet. Hver gang vi har løst ét problem, så er det nærmest en 
logaritmisk naturlov, at der dukker mindst to nye ting op, vi også vil gøre 
noget ved. – Næste. 
 Kompleksiteten når et niveau, hvor vi ikke længere 
er i stand til at løse vores problemer? 
 Endsige forstå vores egne løsninger og deres 
konsekvenser. Mm. Der er nemlig et stort og generelt 
spørgsmål, som sjældent får opmærksomhed: efter-
hånden som vores problemer bliver mere komplekse, 
og kompleksiteten stiger eksponentielt, og især jo 
”dybere” den strukturelle dybde bliver, jo mere so-
fistikerede og specialiserede vores problemer bliver, 
er vi så overhovedet i stand til at forstå og dernæst 
løse vores problemer? Efterhånden som de nye løsninger af samme årsag 
også bliver nødt til at være mere komplekse og dermed er med til at øge 
kompleksiteten generelt, kan vi så overhovedet blive ved med at forstå 
vores egne løsninger? Er vi intelligente nok? Ingen har overblik over de vi-
denskabelige fagområder, selv professorerne kan dårligt nok følge med på 
deres eget felt. Det samme gælder politikerne. Ingen kan gennemskue kon-
sekvenserne af deres beslutninger. Slet ikke så snart der er teknologi invol-
veret. Eller miljø eller udenrigspolitik. Det gælder alle steder, der træffes 
beslutninger. 
 Men har det ikke altid været sådan? Hvis folk havde kunnet overskue konse-
kvenserne af deres løsningsforslag tidligere, så havde vi jo ikke haft nogen problemer 
i dag? 
 I princippet er der ingen forskel. Det har du ret i. Muligheden for at 
vælge forkert har altid været til stede. Forskellen er, at fejlbeslutninger for 

Hypotese IV 

Hypotese V 
As the complexity of a system 
increases, our ability to make 
precise yet significant statements 
about its behavior diminishes until 
a threshold is reached beyond 
which precision and significance 
(or relevance) become almost 
mutually exclusive characteristics. 

Lofti Zadeh as quoted in 
Daniel McNeill and Paul Freiberger, 

Fuzzy Logic, 1993 
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4.000 år siden gik ud over måske 20 eller 30 mennesker. Den familie, som 
kom til at spise en selvdød ko ved en fejltagelse. Fejlbeslutninger i dag 
risikerer at have globale konsekvenser. Konsekvenser som rækker flere 
generationer ud i fremtiden. De risikerer at koste millionvis af menneskeliv. 
Sygdomsepidemier. Varig destruktion af økologiske balancer. Klimaforan-
dringer. Det er dét, der er forskellen. Fejl har vi altid begået!  
 Og bliver ved, siger du?  
 Mm. 
 Så vi er på spanden? Og bliver nødt til at have en nanochip i nakken? 
 Vi har et generelt problem, som handler om, at demokratiet er afhæn-
gigt af bred folkelig opbakning. Men hverken den brede befolkning eller 
vores eksperter kan længere gennemskue konsekvenserne af de beslutnin-
ger, som bliver truffet. Derfor den udeblevne debat om nanoteknologien. 
Derfor spindoktorer, som sørger for at dreje debatten derhen, hvor politi-
kerne kan finde ud af at formulere nogle svar, der lyder troværdige. Derfor 
en næsten blind tiltro til privatiseringen og markedskræfterne. Fordi man 
ikke har en skid at sætte i stedet. Og dét bliver ikke mindst yderligere 
alvorligt af hypotese seks. Læs! 
 Vores behov for løsninger på vores problemer stiger 
ikke nødvendigvis gradvist eller i en jævn eksponentielt 
stigende hast, men kan risikere at opstå i hop, fordi de 
komplekse systemer er kaotiske og kompleksiteten stiger 
eksponentielt. 
 Naturen er opbygget af kaotiske systemer. 
Derfor kan miljøpåvirkninger slå igennem pludseligt. 
Uden forvarsel. Begivenhederne er irreversible og 
pludselige. Hvis klimaet bliver varmere, skal vi ikke 
forvente en gradvis stigning af temperaturen over 
lang tid. Men snarere at for eksempel Golfstrømmen 
forsvinder inden for en ganske kort årrække. Blandt andet fordi der er 
noget, der hedder synergieffekt. Selv små stigninger i vores udslip af CO2 
risikerer at medføre større temperaturudsving, end man umiddelbart skulle 
tro. Større end selve mængden af kuldioxid i sig selv ville medføre. Simpelt-
hen fordi der rundt omkring i naturen, i moser blandt andet, findes natur-
lige lagre af kuldioxid. Og en lille smule øget temperatur vil frigøre noget af 
den. Det er udslip af kuldioxid, som vi ikke har nogen form for kontrol 
over. Og hvis naturen først begynder at give slip på den slags kuldioxid, og 
det også bidrager til den globale opvarmning, så begynder systemet at køre 
i selvsving. Oceanerne optager ikke nær så meget kuldioxid, som de ellers 

Hypotese VI 
“An S.E.P.,” he said, “is something 
that we can’t see, or don’t see, or 
our brain doesn’t let us see, 
because we think it’s somebody 
else’s problem. That’s what S.E.P. 
means. Somebody Else’s Problem. 
The brain just edits it out; it’s like a 
blind spot. If you look at it directly 
you won’t see it unless you know 
precisely what it is. Your only hope 
is to catch it by surprise out of the 
corner of your eye.” 

Douglas Adams, 
Life, the Universe and Everything 
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ville have gjort, når temperaturen stiger. Så alt i alt løber det op. Og vores 
eget CO2-udslip? Fortsætter det med at stige? Falder det? Og hvis det falder, 
falder det så lineært? Eller holder vi bare det nuværende niveau? Hm?  
 Det er dét vi ikke kan blive enige om? 
 Og grunden til, at vi ikke kan blive enige, er, at 
der ikke er nogen sikre beviser. Hverken for eller 
imod det ene eller det andet. Og det er netop det, der 
er min pointe: der er så meget, vi ikke ved! Måske har 
vi slet ikke noget problem! Men måske har vi et 
problem! Et allerhelvedes problem! Skal vi satse på, 
at vi ikke har et problem? Eller skal vi satse på, at vi 
har et problem? Skal vi vælge det sikre eller gamble? 
Du kan ikke få børn, så det er ikke dine børn og 
børnebørn, der kommer til at se landbrugsjorden ero-
deret bort. Af oversvømmelser og tørke. Men dem, 
der har børn, burde måske overveje, om de har lyst 
til at gamble med hensyn til deres børns dødsårsag. 
For det er dét, det handler om. Gambling! Og jeg 
holder sgu for meget af mine børnebørn til, at jeg kan 
tænke tanken til ende! Jonas og Rie og Benjamin! 
Fortjener de ikke selv at blive voksne og få børn og 
børnebørn? Har de ikke lige så meget ret til rent vand 
og frisk luft, som jeg havde? Hvis der kommer en 
regning at betale, så bliver den dyr! Hvis drivhus-
effekten rent faktisk eksisterer, hvis temperaturen 
pludselig begynder at stige, hvis det medfører flere 
oversvømmelser, flere storme, mere tørke, mere ødelagt landbrugsjord, 
ødelagte bygninger, sprængte kystsikringer, og hvis det fører til flere døde 
og tilskadekomne, enten på grund af sult og sygdom, eller simpelthen fordi 
folk kommer til skade i uvejret, så er det dem, der går i børnehaveklasse og 
til konfirmationsforberedelse og til spejder og fodbold og blokfløjte lige nu, 
som kommer til at betale! Det er deres liv og død, vi gambler med! Er du 
klar over det? 
 Sådan har jeg ikke lige tænkt på det... 
 Og hvis dét scenarium først udvikler sig, med sygdomme, ulykker og 
hungerkatastrofer globalt, hvilke ressourcer har vi så til at afhjælpe de pro-
blemer? 
 Lineær tilgang af ressourcer? 
 Mm. Derfor betyder hypotese ét, at vi slet ikke nødvendigvis har til-

Carbon that has been locked up in 
soils for millennia is starting to escape 
and may hasten global warming, a 
biologist has claimed. He warns that 
rising temperatures may be triggering 
the release of carbon from peat bogs 
across the northern hemisphere in a 
positive feedback loop that could 
dramatically increase the level of 
greenhouse gasses in the atmos-
phere.  

New Scientist, 25 August 2001 
 

 
 

Northern peat lands remove carbon 
dioxide from the atmosphere faster 
than it is released, so they now 
contain 20-30% of the world’s soil 
carbon stock. But this may be chang-
ing in response to warmer conditions”  

Nature, vol. 412, p. 785 
 

 
 

A key objection raised by opponents of 
the Kyoto Protocol is that compliance 
to the target of reducing greenhouse-
gas emissions by 5.3% by 2012 would 
impose an unacceptable economic 
burden. Based on an analysis of 
alternative scenarios for electricity 
generation over the next ten years, De 
Leo et al. conclude that if the costs in 
terms of damage to human health, 
material goods, agriculture and the 
environment caused by greenhouse 
gas emissions are included in the 
equation, the economic argument 
against Kyoto is untenable. 

 Nature, vol. 413, 4 October 2001 
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strækkelige politiske eller videnskabelige instrumenter til at håndtere 
konsekvenserne af vores hidtidige løsninger på det, der engang var vores 
umiddelbare problemer. Alle de problemer, vi har skabt, var jo engang 
løsninger på noget andet. Og nu kan kravene til nye løsninger komme 
overvældende pludseligt. Fordi vi har gjort vores problemer mere kom-
plekse i mellemtiden. Fordi fænomenet faseovergang ikke tillader, at man 
kan gå baglæns. Fordi der er tale om en irreversibel begivenhed. Fordi det 
globale miljø og hele det komplekse system af udfordringer og løsninger, 
som er fundamentet for selve vores eksistens som mennesker på planeten 
Jorden, er inde i en udvikling af eksponentielt stigende kompleksitet. Og vi 
ved ikke, hvornår vi næste gang skrider over en tærskel, som vi ikke kan gå 
tilbage over igen. – Kan du forstå dét? 
 Ja.  
 Er du sød og læser hypotese syv?  
 Homo liquens er såvel et privilegium som en for-
bandelse. 
 Vi talte om, at hvis man sammenligner vores to 
verdener, vores og ulandenes, så fjerner vi os fra 
hinanden. Når vi ser på, hvordan vores levestandard 
og teknologiske udvikling så ud i 1700-tallet, 1800-
tallet og så i dag, så har vi, takket være den ekspo-
nentielle udvikling i vores del af verden, også i eksponentiel grad fjernet os 
fra ulandene. Bortset fra dem, der nåede industrialiseringen. Og dem, der 
ikke gjorde, er fattige og har ingen industri. Eller ihvertfald ikke nogen 
konkurrencedygtige varer. Én af mine udsigter for fremtiden er, at om ti, 
tyve eller tredive år, hvis udviklingen fortsætter, som den har gjort indtil 
nu, så vil det stort set være umuligt for en person fra den tredje verden at 
overleve i vores del af verden. At hoppe til vores kultur og teknologiske 
niveau, simpelthen. 
 Selvom vi alle sammen er gået hen og blevet homo liquens? 
 Fordi vi i vores del af verden vil vi have en 
privilegeret homo liquens, som har skabt en deci-
deret uprivilegeret homo liquens alle andre steder. 
Altid bedre at være rig og rask end syg og fattig! 
Hvis forskellene fortsætter med at vokse eksponen-
tielt, så vil vi i løbet af en menneskealder have fjernet 
os så meget fra hinanden, at vi simpelthen ikke oplever, at vi bebor den 
samme planet. Eller tilhører den samme art. Forskellen på dem, der har råd 
til den fede chip i nakken, og dem, der ikke har, vil være radikal. – Forudsat 

Hypotese VII 
The vagabonds are the waste of the 
world which has dedicated itself to 
tourist services. 
The tourists stay or move as their 
hearts’ desire. They abandon a site 
when new untried opportunities beckon 
elsewhere. The vagabonds know that 
they won’t stay in a place for long, 
however strongly they wish to, since 
nowhere they stop are they likely to be 
welcome. 

Zygmunt Bauman 
Globalization, , 1998 

Many men of course became 
extremely rich, but this was 
perfectly natural and nothing to be 
ashamed of because no one was 
really poor—at least no one worth 
speaking of. 

Douglas Adams 
Hitchhiker’s Guide to the Galaxy 
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altså, at verden forbliver nogenlunde stabil, så vi rent faktisk kan fortsætte 
vores teknologiske udvikling. Det bliver heller ikke alle i vores eget sam-
fund, som får mulighed for at hoppe med på vognen. Privilegierne knytter 
sig ikke til et bestemt område af verden, men til en bestemt gruppe af 
mennesker, uanset hvor i verden de befinder sig. Lige i øjeblikket er det os 
og amerikanerne, der udgør de kulturelt og teknologisk set mest komplekse 
dele af det globale netværk. Det er os, der er de knudepunkter, som alle 
andre ønsker at stå i forbindelse med. For at få deres bid af kagen. På det 
individuelle plan – immigration til vores samfund i håbet om at finde 
arbejde. På det mellemnationale plan – i form af, at det er vores økonomier, 
det er godt at have handelsaftaler med. Og amerikanernes krigsmaskine, 
det er godt at have sikkerhedsaftaler med. Og Kina og Indien vil gerne være 
de næste knudepunkter. Og bliver det! – Men i vores egne samfund er der 
også ulighed. Stor ulighed. Der er dem, det er federe at hoppe i kanen med 
end andre. På den fede måde. På enhver måde. Og dem, man aldrig kunne 
tænke sig at røre ved med en ildtang. Hverken på den ene eller den anden 
måde. – Eller hvad? 
 Det er der. 
 Homo liquens er for de hurtige, de omskifte-
lige, de i forvejen privilegerede. – For dem, der har 
kontrol og ressourcer, vil mulighederne være uende-
lige. Der vil være frit valg på alle hylder med hensyn 
til stort set alt. Arbejde, helbred, livslængde, børn, 
rejser, oplevelser, materielle og spirituelle goder. For 
dem, der ikke er så heldige, bliver skæbnen som 
homo liquens et liv som rodløs, frarøvet sin kultur og 
sine sociale netværk, lønnen bliver lav, arbejdet 
tvunget og ustabilt. Det vil være billigere for de 
privilegerede at lade skravlet dø end at give dem et 
anstændigt liv.  
 Homo liquens bliver lige så egoistisk som homo 
sapiens? 
 Det kommer an på så meget. Verden forandrer 
sig faktisk. Det er slet ikke usandsynligt, at homo 
liquens går hen og bliver en helt flinker fyr. Som sørger for sine artsfæller 
og sit miljø. Måske.  
 Homo liquens kunne altså vitterligt gå hen og blive en ny art? 
 Fremtiden bliver hverken værre eller bedre. Den bliver bare ander-
ledes. Det, der gør os til homo liquens, er selve dét, at der ikke er nogen 

De fleste af de store arbejdsgivere 
inden for servicebranchen leder deres 
ansatte, som om den enkelte med-
arbejder egentlig ikke har brug for 
lønnen til noget essentielt, såsom 
husleje eller børnenes underhold. (…) 
Enhver ved at et job i servicesektoren 
er en hobby, og at detailhandelen er et 
sted, hvor folk kommer for at få en 
”oplevelse”, ikke et levebrød. Intet 
andet sted har man slugt denne besked 
mere effektivt end ved kasselinierne og 
udleveringslugerne, hvor mange 
ansatte siger, at de føler sig, som om 
de blot var paa gennemrejse, selv efter 
at have arbejdet i McWork-sektoren i 
et tiår. (…) Denne internaliserede 
tilstand af evig gennemrejse har passet 
arbejdsgiverne i servicesektoren 
glimrende og sat dem i stand til at lade 
lønningerne stagnere og undlade at 
stille muligheder for vertikal mobilitet 
til rådighed for de ansatte, da der ikke 
er noget påtrængende behov for at 
forbedre arbejdsbetingelserne i et job, 
som alle er enige om er midlertidige. 

Naomi Klein 
No Logo, 2002 
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faste holdepunkter. De, som har ressourcer, økonomiske ressourcer, intel-
lektuelle ressourcer, sociale ressourcer, de, som selv kan vælge, hvad de 
agter at lade sig udsætte for, de vil stå med uanede muligheder. Frit valg på 
alle hylder. De andre vil tjene som underholdning for de første. Som tjenere, 
daglejere, etnisk fyld på feriestederne, skopudsere, ludere, spytslikkere. 
Deltagere i ugens docu-soap. Spillebrikker. De vil blive kastet rundt i deres 
eget liv uden faste sociale tilhørsforhold, uden holdepunkter og integritet. 
De vil være tvunget til at gennemføre deres liv på piller. For at kunne følge 
med. Præcis hvad, der gør det enkelte individ til homo liquens, det vil være 
individuelt. Det er individuelt. Vi er allerede i gang. Det, som tæller, er øko-
nomi, arbejdsmarkedsforhold, social struktur. Adgang til uddannelse, inter-
net, teknologi i det hele taget, psykofarmaka, xeno-transplantationer. Og 
ikke mindst: hvem du har været så fremsynet at lade dig sætte i verden af. 
Alt sammen kommer det til at udgøre et samlet sæt af faktorer, som afgør, 
om man bliver homo liquens på den fede eller den ufede måde. – Læser du 
hypotese otte... 
 Materiel og intellektuel kompleksitet hænger sam-
men. Dekompleksitet bare det ene sted betyder fattigdom 
over hele linien.  
 Materiel kompleksitet – høj levestandard – 
hænger sammen med ytrings- og religionsfrihed. 
Hvis bare den ene ikke er til stede, så dør de begge. 
Hvor den materielle kompleksitet ikke stiger, udvik-
ler det intellektuelle liv sig ikke. Hvor den frie tanke 
aldrig får lov at udfolde sig, der opfinder man ingen 
ting. Samfundet forbliver fattigt. Indfører det mate-
rielt komplekse samfund religiøs fundamentalisme, 
så forsvinder også den materielle velstand. Oplever 
det tolerante samfund materiel nedgang, forsvinder 
tolerancen. Det er én form for rigdom at kunne vælge 
mellem flere slags sko, forskellige biler og forskellige slags kaffe. At jeg har 
lov til og mulighed for at træffe valg, simpelthen. Men forudsætningen er, 
at man kan læse lige de bøger, man har lyst til, udforske eller opsøge en 
hvilken som helst religion eller benægte Guds eksistens i det hele taget. At 
man selv kan bestemme, hvilke film man må se, hvilken musik man vil lytte 
til. Og især: at man kan sige, hvad man har lyst til. Også om dem, der er 
stærkere end en selv.  
 Hvor der er ytrings- og religionsfrihed, presse- og trykkefrihed, og 
hvor det idémæssige univers kan udfolde sig frit og blive så komplekst, 

Hypotese VIII 
Den socialistiske Stat vilde ikke kunne nøies 
med at straffe de Uhæderlige, den maate 
straffe ogsaa de Hæderlige, Enhver, som ikke 
kunde indsee Retfærdigheden af den Socia-
listiske Fordeling, hvorefter uhyre Arbeide 
betales med lige Løn, og hvor Arbeideren ikke, 
som i det nuværende Samfund, faaer fri 
Raadighed over sit Arbeides Udbytte, vil være 
en farlig person, man maatte „gjøre uskadelig“ 
(...). Ellers kunde man jo risikere, at de Misfor-
nøjede sammnsvor sig og en skøn Dag gjorde 
kort Proces baade med Socialistførerne og det 
socialistiske Samfund. Kort og godt, ligesom et 
socialistisk Samfund vilde kræve mange 
Gange flere civile Embedsmænd end det 
nuværende, vilde det ogsaa have Brug for en 
uforholdsmæssig Mængde Gendarmer og 
Politibetjente. 

Herman Bang, Daarernes Paradis 
Kronik i Berlingske Tidende, februar 1893 

http://www.baade-og.dk/


© Lene Andersen, 2015, andersen@andersenske.dk 
Find altid seneste udgave på www.baade-og.dk  192 

som vi orker, der følger den materielle velstand med. – Har du været i New 
York? 
 Ja. 
 Jeg studerede i New York, da jeg var ung. Det var ikke normalt den 
gang. Men det gjorde jeg altså. Og boede i samme ejendom som en gammel 
rabbiner. Han sagde altid: ”Der, hvor jøderne har det godt, der har landet 
det godt.” Ikke at det havde noget med jøderne at gøre. Ikke som sådan. Det 
var bare en kendsgerning, at i de lande, hvor der herskede religionsfrihed, 
og folk var large nok til at lade jøderne gøre, som det passede dem, dér 
kunne alle andre også udfolde sig frit, og derfor steg levestandarden. Det 
var dét der skete i Spanien og resten af den muslimske verden i middel-
alderen. 
 Hvad? 
 Da islam var ny og visionær. Da havde den en 
tolerant holdning til både jøder og kristne. Ikke lige-
frem ytrings- eller religionsfrihed i moderne forstand, 
men dog en exceptionel grad af tolerance. For den 
tid. Så mens det kristne Europa sakkede teknologisk 
agterud, så blomstrede den muslimske verden. Medi-
cin, matematik, filosofi, videnskab, handel, teknologi, 
you name it, they got it! Alt blomstrede i den muslim-
ske verden. I øst, i det nuværende Irak, var Babylon 
det rene datidens Silicon Valley. I vest var det Spa-
nien. Cordoba, Toledo, Sevilla, Granada. Der er næppe 
den spanske storby, som ikke havde en storhedstid 
under muslimerne. Fra invasionen i 711 og fremefter. Lige indtil Dronning 
Isabella besluttede sig for at Spanien skulle være 100% kristent og smed alle 
ikke-kristne ud af landet. 1492. Spanien blev lagt i intellektuelt mørke. Rig-
dom blev noget, som skulle skaffes ved at stjæle den i Sydamerika. – Talte 
vi ikke om planøkonomi før? I en planøkonomi er der ikke fri bevægelighed 
for hverken idéer eller erhvervsliv. Sovjetunionen bukkede ikke ligefrem 
under i overflod. Religionen var undertrykt. Jøder, kristne, muslimer, Jeho-
vas vidner, balterne, sigøjnerne, alverdens etniske grupper inden for Unio-
nens grænser blev nægtet retten til deres egenart.  Selvom man i teorien 
kunne forestille sig en planøkonomi med ytrings- og religionsfrihed, så er 
det et syn, verden endnu har til gode. Hitler-tyskland er et andet eksempel. 
Det eneste, der gik hurtigere end udryddelsen af dem, der var anderledes, 
var hvor hurtigt landet blev en rygende ruinhob. Det førende kulturland i 
verden. Bombet sønder og sammen. Og med 50 millioner lig på samvittig-

I Cordoba indførtes gadebelysning. 
Hvert af byens kvarterer havde 
offentlige biblioteker, badean-
stalter og lysthaver med rislende 
fontæner. Sundhedsvæsenet 
fungerede med et udstrakt netværk 
af hospitaler og med højt uddan-
nede arabiske og jødiske læger 
som offentligt ansatte og privat-
praktiserende. Alternative homøo-
patiske behandlingsmetoder blev 
taget i anvendelse på sygehusene, 
hvori blandt andet musikken 
indgik som et lægende element. 

Ulf Haxen 
Det lille mirakel, 2003 
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heden. Teoretisk set kunne Hitler have ”nøjedes” med at udrydde socialde-
mokraterne, jøderne, de homoseksuelle, pacifisterne, og hvem han nu ellers 
ikke kunne lide, alle dem med knyster på tæerne, og så have sat gang i den 
industri, som han rent faktisk satte i gang. Så kunne han vel stort set have 
købt resten af Europa i løbet af en årrække. I stedet for at forsøge at erobre 
det militært. – Der ville i øvrigt næppe have været et øje, der greb ind, hvis 
han havde udført sine folkedrab uden at gå i krig. Tværtimod må man 
frygte, at idéen med koncentrationslejre have bredt sig! 
 Vel ikke til Danmark? 
 Du er så ung, men vi havde skam også nazistiske sympatier, min skat. 
DNSAP, Dansk Folkeparti, Bondepartiet, gudskelov ikke synderligt vellidte 
nogen af dem. Men der var ikke ét samfund i den vesteuropæiske kultur-
kreds, som ikke var inficeret af nazismen i 20’erne og 30’erne. 
 ”Dansk Folkeparti”? 
 På ingen måde et imponerende kapitel i land-
ets historie. Danskerne brød sig ganske enkelt ikke 
om dem. Deres største fortjeneste var formentlig, at 
de tog de få tilhængere, de havde, fra DNSAP. 
 Men ”Dansk Folkeparti”? 
 Man må gå ud fra, at navneligheden er en tilfældighed. Og more sig 
over, at et parti, der i den grad slår sig op på deres danskhed, er så historie-
løst og ikke ved bedre. Hvis man var glødende socialist og ville starte et 
arbejderparti med vægt på det danske og det nationale, ville man vel næppe 
kalde det ”Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti” ved et uheld? – 
Bortset fra, at så var man jo socialist, og så ved man aldrig, hvad man kunne 
finde på. I ”den gode sags” tjeneste. Men for at vende tilbage til krigen, så 
betragtede selv dem, som ikke var nazister, jo Hitlers håndtering af ”jøde-
problemet” som et rent tysk indenrigspolitisk anliggende. Der var ikke 
nogen, der kunne drømme om at gribe ind. Det kunne have været et hygge-
ligt Europa, der var kommet ud af det, hvis Hitler ikke havde invaderet 
Polen. Vi kunne have brugt lige så stor en del af vores liv på at stå i kø som 
russerne. Have levet i samme konstante frygt som østtyskerne. Have siddet 
lige så meget i fængsel som iranerne. Eller være gået lige så sultne i seng 
som nordkoreanerne. For slet ikke at tale om hvor mange af os, der var 
blevet brændt på Kemisk Værk i Køge. Man skal passe på, hvem man 
stemmer på, mens man har muligheden. Men før eller siden ville Hitlers 
økonomi have kollapset. 
 Fordi ytrings- og handlefrihed hænger sammen? 
 Og det gør den også i de samfund, hvor man bare aldrig er nået til det 

 
Den, der sover, synder ikke 
Stem dansk.  Bliv hjemme. 

           
                              Dansk Folkeparti 
 

 
Ikke-valgslogan 1943 
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kritiske punkt, hvor kompleksiteten kunne få fodfæste intellektuelt og ma-
terielt, hvor udviklingen aldrig er kommet i gang.  
 Sker det ikke automatisk? ”Kompleksiteten stiger eksponentielt med mindre 
der er noget der stopper den”? 
 Men hvad nu, hvis den konsekvent bliver standset? Inden den nogen 
sinde sætter af? Nogen kompleksitet vil altid opstå. Men så sker det på an-
dre områder. Militært for eksempel. Systemet af korrupte embedsmænd 
vokser uhæmmet. Den eneste tilladte religion møver sig ind på alle områder 
af samfundslivet. Det bliver fuldstændigt umuligt at foretage sig noget som 
helst nyttigt og kompleksitetsforøgende uden at gøre Vorherre vred? 
 Hvis der ikke er adgang til at etablere virksomheder, mødes og hand-
le frit, skabe sociale netværk ud over de traditionelle familiemønstre, hvis 
der ikke er fri adgang til information, uafhængige medier, fri presse, uhin-
dret adgang til internettet og telefonlinier til udlandet, eller hvis krig og 
naturkatastrofer – malaria og aids for eksempel – bremser udviklingen gang 
på gang, så kan kompleksiteten slet ikke bide sig fast og udvikle sig.  
 Og dermed den klassiske beskrivelse af store dele af det afrikanske kontinent? 
 Og en god bid af Mellemøsten og resten af 
Orienten. Desværre. – Enten fordi mennesker og virk-
somheder i områderne ikke evner eller er uddannet 
til at gribe de chancer, som faktisk byder sig, eller 
fordi større og mere komplekse systemer forhindrer 
dem i at komme til fadet.  
 Korrupte regimer eller etniske konflikter? 
 Mangel på uddannelse og noget så basalt som 
veje og telefoner. Den største velstand opstår der, 
hvor det er nemt at oprette nye enheder i systemet. 
Der, hvor man kan udnytte nicher i det samfunds-
mæssige og økonomiske skalafri netværk. Ikke 
mindst er det væsentligt at afskaffe bureaukrati og 
korruption. Fordi det ellers udvikler en kompleksitet, 
som netop sjældent kommer den større samfunds-
mæssige kompleksitet til gode. Fordi det ikke bi-
drager til det øvrige netværk, men hæmmer det. 
Hæmmer de ressourcer, som rent faktisk er til stede. 
 Potentialet er der måske? Det støder bare ind i en 
mur hele tiden? 
 Potentialet er der altid! Det er jo mennesker 
ligesom dig og mig! Men selv, hvis de fattigste lande gik i gang i morgen, 

 

Poor countries could help themselves 
get richer by fixing their institutions. 
(…) the World Bank’s annual World 
Development Report (…) suggests 
that when poor people are allowed 
access to the institutions richer people 
enjoy, they can thrive and help 
themselves. A great deal of poverty, in 
other words, may easily be avoidable. 
The study, which gathered existing 
research and added a survey of 
around 100 countries, found that 
economies that allowed open flows of 
information to as many people as 
possible (with free, competitive 
media), good protection for the 
property rights of the poor (especially 
over land and the efficient collection of 
loans) and broad access to judicial 
systems (even for illiterate peasants or 
people who cannot pay high legal 
fees) were most likely to be competi-
tive, and to develop. (…) When it 
takes 19 steps, five months and more 
than the average person’s annual 
income to register a new business in 
Mozambique, it is no wonder that 
aspiring, cash-strapped entrepreneurs 
do not bother. In general, poorer 
countries charge far more, relative to 
income, than rich ones to register new 
businesses.  

The Economist, September 15th 2001. 
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hvis alle smed deres våben og marxistiske pamfletter på møddingen, og 
folk gik ud og såede korn og høstede bananer og byggede autoværksteder 
og bagerbutikker og telefonselskaber og jernbaner og dommerkontorer, så 
ville de på grund af kompleksitetens eksponentielle natur blive ved med at 
være uhjælpeligt bagud i forhold til alle os andre.34 Uanset hvad de gør. 
 Med mindre vi slår bremseklodserne i?  
 Problemet er bare at finde ud af, hvordan det kan lade sig gøre. Kan 
man skabe simplificering, uden at man risikerer at skabe så meget de-
kompleksitet, at det ødelægger vores egne samfund? Og kan det lade sig 
gøre at bevare ytrings- og handlefriheden imens?  
 Den frie markedsøkonomi har vist sig at være den, der bedst tillader 
kompleksitet og dermed skaber velstand. Den har overgået alle andre 
former for økonomi, vi hidtil har prøvet. Kapitalismen har bare én stor 
svaghed: den duer kun i vækst. Den kan ikke håndtere stagnation, den kan 
ikke – ikke sådan som vi kender den i hvert fald – regulere sig selv til en 
nulvækst, som også beskytter miljøet. Det er dét, der er problemet. 
 Vi har verdens bedste system, det er bare ikke godt nok?  
 Ikke hvis der skal være noget drikkevand tilbage til Jonas og Rie og 
Benjamin.  Ikke hvis forskellene mellem de rige og de fattige ikke skal blive 
for stor. – Hvad siger hypotese ni? 
 Økonomier uden co-evolutionaritet er sårbare og 
ineffektive økonomier?  
 Meget af den ”hjælp”, vi har tilbudt alverdens 
ulande, har ofte været store, fine fabrikker eller høj-
teknologisk landbrugsproduktion. Ting, som ikke tog 
udgangspunkt i andre lokale forhold, end at der var 
en masse mennesker, som man mente, ville have godt af et fast arbejde. 
God, sund og velmenende protestantisk snusfornuft. Men uden co-
evolutionaritet. Og så går det ikke. En pludselig indførelse af en ny og 
kompleks teknologi skaber dekompleksitet. Ligesom Gutenberg og 
munkene. Typisk er udviklingslande økonomisk meget sårbare. Fordi de 
kun eksporterer én eller to afgrøder. Eller uforarbejdede råvarer. Eller de 
har ikke nogen særlig lokal forarbejdning overhovedet. Med den forkerte 
hjælp udefra sker der det, at de svage økonomier ikke udvikler nogen 
nicher. Der er ikke nogen, som bliver specialister i noget særligt. Udvikling-
en står i stampe. Hvis ikke økonomien får lov til at vokse nedefra og selv 

                                                 
34 PS: Et lignende synspunkt er fremfört hos Homer-Dixon. 

 

Hypotese IX 
Når jeg ser mig omkring i dag, ser jeg 
meget intelligente kvinder og mænd 
træffe dummere og dummere beslutninger 
– det gælder inden for politikken, i 
industrien, i investeringerne, i uddannelsen 
– kort sagt på alle områder. 

Alvin Toffler 
Fremtidsglimt, 1985 
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skabe sine knudepunkter, hvordan skal man så som lille mand nede i Afrika 
eksempelvis udfylde nichen mellem ”landbrug med fem høns” og ”EU-
støttet fiskeeksportfabrik med bundtrawlsskibe, samlebåndsproduktion og 
frysehal”? 
 Det er som at sætte elefanter ud i Amazonas? 
 Det svarer nemlig til den biologiske invasion. Krokodiller i Utterslev 
Mose. Når vi går ind og forsøger at styre udviklingen uden at sikre co-
evolutionariteten, så skaber vi bare økonomier, der er fuldstændigt lige så 
skrøbelige, som de var, da vi fandt dem. Vi skaber økonomier, som ikke har 
en optimal ressourceudnyttelse.  
 Hvis vi lægger en stor produktion af afskårne roser nede midt i 
Afrika, for eksempel, fordi klimaet er godt til roser hele året, og lønnen er 
lav, men der ikke ligger nogen lokal fabrik, som kan fremstille de sprøjte-
midler, som skal til for at holde roserne fri for bladlus, fordi udefra-
kommende roser ikke er modstandsdygtige over for afrikanske bladlus, og 
de afrikanske bladlus derfor kan æde og formere sig nærmest uhæmmet, 
når man serverer udefrakommende roser for dem på et sølvfad. Så skal 
sprøjtemidlerne importeres langvejs fra, og der skal helt andre former for 
import, transport og planlægning til, sammenlignet med hvis man havde 
dyrket de afgrøder, som man traditionelt har dyrket, og som man på 
traditionel vis har været i stand til at holde nogenlunde fri af afrikanske 
skadedyr. – For slet ikke at tale om alle de ressourcer, som siden hen skal 
bruges på at flyve de afskårne roser til Europa. 
 Hvis de havde været dyrket her kunne de trans-
porteres til grønttorvet med lastbil? Og fordi vores bladlus 
ikke er afrikanske bladlus, så havde vi heller ikke behøvet 
sprøjte lige så meget? 
 For 10-15 år siden var der en økonom på Har-
vard, Michael Porter hedder han, der skrev en bog, 
der hedder The Competitive Advantages of Nations. 
Hele hans bog handler om, hvorfor nogle nationer er 
førende inden for visse industrier. Også selvom de 
måske ikke har naturressourcerne til at underbygge netop de industrier, de 
har succes med.  
 Som for eksempel? 
 Belgien. Der gror ikke en eneste chokoladepalme i hele Belgien. Alli-
gevel eksporterer Belgien betydelige mængder fyldt chokolade. Danmark 
har ikke en eneste levende mink i naturen, men vi er verdens førende 
eksportør af minkskind. Michael Porter nævner overhovedet ikke ordet 

The effect of one determinant often 
depends on the state of others. (…) the 
system is an evolving one, in which 
one determinant influences others. 
Sustained competitive advantage in an 
industry grows out of the self-reinfor-
cing interplay of advantages in several 
areas, creating an environment which 
is difficult for foreign competitors to 
replicate. 

Michael Porter 
The Competitive Advantages of Nations 

1990 
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kompleksitet. Men hele pointen med hans teori er dels den co-evolutionære 
diversitet, dels at der, hvor nationer udvikler stærke brancher, ”klynger” af 
virksomheder kalder han det, som kan skabe knudepunkter i økonomien, 
det er typisk de steder, hvor landet har en historisk eller kulturel forudsæt-
ning. Eller flere sammenhængende forudsætninger. Forudsætninger, som 
kan underbygge netop dét erhvervsområde.  
 Når vi har en stærk minkbranche i Danmark, så skyldes det en co-
evolution i diversiteten inden for den klynge af industrier, som har med 
fremstillingen af mink at gøre. En tradition for effektivt landbrug, som har 
gjort farmningen af mink rentabel. En fiskeindustri som leverer foder. Korte 
afstande mellem landbrug og fiskeindustri. En transportsektor, som sikrer 
frisk foder dagligt. Dygtige buntmagere med tradition for at forarbejde 
pelsen. Og talentfulde designere, som markedsfører dansk mink internatio-
nalt. Du kan være for eller imod pels lige så meget du vil, men det faktum, 
at industrien har dybe rødder i en række produktionsområder, som har 
udviklet sig sideløbende med hinanden, har skabt en utroligt stærk industri. 
For år tilbage var hele branchen ved at gå nedenom og hjem. Men den kom 
stærkt igen! 
 Fordi den havde dybe rødder? 
 Fordi den var solidt forankret i et skalafrit netværk, som på et makro-
plan bestod af en række industrier, som supplerede hinanden. Samtidig 
med, at hver industri i sig selv bestod af et solidt skalafrit netværk af under-
leverandører og små producenter. 
 Sådan en klynge har måske ligefrem en fraktal struktur? 
 Nemlig! Er der en stærk klynge, et veludviklet 
skalafrit netværk i et land, betyder det, at nye aktører 
bliver tiltrukket. Derved bliver konkurrencen inden 
for netop den klynge eller dét netværk i lige netop dét 
land konstant stærkere. Konkurrencen bliver kon-
stant hårdere. Derfor vil aktørerne i netværket kol-
lektivt presse hinanden til at levere umådeligt 
konkurrencedygtige produkter. 
 Fordi? 
 Hvis du i et land med stor mink-ekspertise kan 
lave minkskind, som er flottere end naboens, så er de 
også flottere end dem, der bliver produceret på den 
anden side af Jorden. Plus at du i kraft af det allerede eksisterende netværk 
af leverandører og lokal faglig ekspertise har nem adgang til at starte din 
egen virksomhed, udvide eller produktudvikle.  

Hierarchical modularity has significant 
design advantages. It permits part of the 
system to evolve separately. (...) In 
natural systems, modularity allows 
evolution to experiment separately with 
individual functions. Indeed, the impact 
of genetic mutations, affecting at most a 
few genes at once, is limited to a few 
modules. If a mutation is an improve-
ment, the organism with the superior 
module will flourish. If, however, 
tinkering with a gene decreases the 
module’s fitness, the organism will fail to 
survive. 

Albert-László Barabási 
Linked, 2002 
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 Det er i virkeligheden ligesom det eksempel du gav med kaffen tidligere? Jo 
flere der allerede er i branchen, desto nemmere er det at starte en virksomhed? Det 
skalafri netværk er i konstant vækst? 
 Og hvis det ikke gror ud af en co-evolutionær proces, så kollapser det 
i modvind. 
 Og det er det vi byder ulandene for at rette op på deres økonomi?  
 Nu har høj begavelse og lange uddannelser jo aldrig ligefrem været 
afhængige af hinanden! 
 For slet ikke at tale om vores modvilje mod at købe deres varer uden alle 
mulige handelsrestriktioner? Det kan vel heller ikke ligefrem hjælpe? 
 Det gør det internationale lovkompleks og vores toldbestemmelser 
mere komplekse. Diplomaterne og tolderne skal også leve. Og udvikle 
nicher og specialer. Som sikrer diplomatiets og skattevæsenets overlevelse. 
Gør dem endnu mere levedygtige. I verdensøkonomiens økosystem. Min 
påstand er, at hvis et lands økonomi ikke når over en vis tærskel. Hvor 
erhvervslivet kan udvikle skalafri netværk med knudepunkter. Som følge af 
en relativt ukontrolleret organisk proces. Eller hvis knudepunkterne bliver 
sat ud af spil. På grund af krige igen og igen. Dårlig lovgivning. Eller kor-
ruption. Så vil en stigning i kompleksiteten aldrig finde sted. Der kommer 
aldrig nogen nicher. Som kan fyldes ud. Landet bliver ved at være fattigt. 
Det samme risikerer at blive konsekvensen. Hvis diversiteten i økonomien 
ikke får lov til at ”mutere sig frem”. Co-evolutionært. Men at økonomien 
invaderes. Af højkomplekse økonomiske enheder. Som ikke indgår i et or-
ganisk samspil med den oprindelige økonomi. – Kommer du ikke her over 
og sidder lidt ved siden af mig? 
 Hvad? 
 Kommer du ikke her over? 
 Nej, det gør jeg godt nok ikke!  
 Det ville da ellers være så hyggeligt… 
 Det er meget muligt, men jeg bliver hvor jeg er. 
 Nå. – Jeg synes ellers, du er sød. 
 Har du det godt? 
 Er du ikke sød? 
 Jo, jeg er generelt mægtig sød. Er du sikker på at du er ok? 
 Jeg fik det pludselig så underligt. Det er hver gang, jeg tager de her 
piller... 
 Hvordan? Skal jeg kalde på hende sygeplejersken? 
 Nej, det… 
 Er du sikker på, du har det godt? 
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 Mig? 
 Ja, dig! 
 Jo, jo, jeg har det fint tak. Måske vi kunne åbne et vindue? 
 Nu skal jeg… 
 Nej, vent! Så hyler det bare.  
 Der er alarm på? 
 Ja. De vil ikke ha’ sådan nogen tosser som os rendende rundt. 
 Skal jeg hente et glas vand? 
 Du kommer ikke her over og sidder lidt? 
 Nu må du altså tage dig sammen! Nej, det gør jeg ikke! Jeg kan hente en af 
sygeplejerskerne hvis du vil have det… 
 Du har ikke noget chokolade eller sådan noget? 
 Chokolade? 
 Noget sødt – har vi spist det der var? Jeg trænger til et eller andet 
med noget sukker… 
 Jeg skal se i min taske...  
 Ét eller andet... 
 Jo, her, en halv Guldbarre. 
 Og så er det krokant! Fy for helvede! 
 Det er det eneste, jeg har. 
 Nå. Så kom med den! 
 Værsgo’. 
 Du har bløde hænder. 
 Slip. 
 De er varme... 
 Slip nu! 
 Gu’ vil jeg ej… 
 SLIP, for helvede! 
 Hm.  
  
 Du er kraftedeme bare for meget, er du klar over det?  
 
 Fy for helvede noget sødt stads! 
 Er det virkelig det eneste du kan? Sidde og være skide irriterende og ubehøv-
let? Eller er det medicinen? 
 Årh hold kæft din smatso... 
 HVAD HELVEDE BILDER DU DIG IND!!! 
 Klap dog i! 
 OG HVEM FANDEN TROR DU DU ER? HVEM FANDEN TROR DU 
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GIDER SIDDE HER OG HØRE PÅ SÅDAN EN GAMMEL MAVESUR 
LIDERLIG IDIOT? DU SIDDER JO FOR HELVEDE OG GLOR SOM OM DU 
IKKE HAR SET EN KVINDE SIDEN ISTIDEN!!! 
 Der skal ikke meget til at hyle dig ud af flippen, hva’? Sidder her og 
spiller så forbandet selvsikker. Tror at hun har gjort et scoop, fordi fjolset 
har sagt ja til sit første interview i tre år. Men så fik vi rusket lidt op i Tenna. 
Fik et par krakeleringer i facaden. Den perfekte facade. Perfekt makeup, 
perfekte sko til den perfekte taske til den perfekte bluse. Tro ikke at jeg ikke 
godt ved, hvordan du stod foran spejlet i morges for at være sikker på det 
hele. Tjekkede røven. Tjekkede patterne. Tjekkede at alt sad som det skulle. 
Hvad er min forbrydelse? At jeg har lagt mærke til det? Var det ikke derfor 
du gjorde det? Det perfekte udstyr til den perfekte Tenna. Hele pynteriet 
kontrolleret ned til mindste detalje. Tørklædet om halsen matcher blusen, 
matcher tasken, matcher støvlerne, får patterne til at se større ud. Og så skal 
man bare prikke en lille smule, og så går der hul. Som en betændt byld. En 
betændt byld, det er hvad, du er! En lille usikker betændt byld med store 
patter! 
 – Nå, hvad siger du så?  
 Du har chokolade på hagen! 
 Hvor? 
 Hagen kan vel kun sidde ét sted! 
 Du kan vel tørre det lidt af for mig? 
 Det ville du ikke bryde dig om at en betændt byld gjorde! 
 Hvis den har store patter! 
 Her, tag din serviet! 
 De bliver endnu større, når du læner dig frem! – Slå endelig! Jeg plejer 
at betale for det! 
 Er du helt sikker på at du har det godt? – Hvad var det for en pille du fik før? 
 Nå, ja! Det havde jeg glemt! Jeg er jo et medicineret gammelt fjols! Så 
jeg ved i virkeligheden slet ikke, hvad det er jeg sidder og siger! Så kan hun 
jo roligt sidde og lade sig forulempe, hende med patterne, for så er det slet 
ikke, fordi han mener det! Idioten! Den gamle nar! Så er det halvsikkert for 
hende alligevel! – Eller hvad? 
 Skulle vi ikke bare fortsætte der hvor vi kom til?  
 Hvor var det? 
 Minkpelse. – Hvis du altså har det godt? 
 Har aldrig haft det bedre! 
 Skal vi gå videre? 
 Du er så røvkedelig, er du klar over det? 
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 Jeg beklager hvis selskabet trætter dig! 
 Man må tage til takke med det man kan få! – Du vil godt høre mere? 
 Lad os se!  
 Hm!  
 Blev vi færdige med den hypotese, vi var i gang med? 
 Hvad var det for én? 
 Hypotese ni. Sårbare økonomier. Blev vi færdige? 
 Ja. Hvad siger den næste?  
 Hvis du altså har det godt? 
 Læs nu bare! 
 Kompleksitet er en autonom, organisk proces som ikke kan kontrolleres, og 
statens / fællesskabets / magthavernes indflydelse er omvendt proportional med 
samfundets kompleksitet. 
 Hm. – Du har ikke mere chokolade? 
 Nej. 
 Hm. – Slet ikke?  
 Nej. 
 Hm. – Autonom proces, sagde du? 
 Ja. 
 Hm. Udviklingen afhænger af enhederne selv. Af menneskene og 
virksomhederne. Man kan ikke forudsige, hvordan kompleksiteten vil ud-
vikle sig. Man kan ikke styre eller dirigere en udvikling. Man kan godt 
regulere systemet. Men man kan ikke være sikker på, at det nødvendigvis 
bevæger sig mod det resultat, der var hensigten med reguleringen. – Det 
var det eneste chokolade, du havde? 
 Ja. Skal vi holde en pause?  
 Nej. 
 Så vi går videre? 
 Vi går videre. 
 Det er du sikker på? 
 Ja. – Man kan ikke forudsige, hvilke enheder, som vil danne nicher, 
og hvem der vil udvikle sig til at blive eksperter. Man kan ikke sige, hvor 
der vil opstå strukturel dybde. Man kan ændre skatterne og uddanne flere 
bagermestre. Men det garanterer ikke, at folk bruger flere penge på at købe 
bedre brød til kaffen. 
 Og dermed garanterer det heller ikke at bagermestrene begynder at konkur-
rere mere ved at blive større og større specialister? 
 Vi kan tvinge bagermestrene til at specialisere sig. Så én bliver ekspert 
i morgenbrød. Én i tørkager. Én i kiks og knækbrød. Men vi kan ikke garan-

Hypotese X 

Gå trøstigt mod strømmen,  
men pis aldrig mod blæsten! 

Soya 
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tere, at folk ikke pludselig kommer og kræver chokolade og flødekager og 
drømmekager og ville det ikke være meget godt med sådan et stykke kage? 
 Lidt sødt ville faktisk ikke være dårligt! 
 De forsøger altid at holde os vågne om eftermiddagen med hjemme-
bag. Så vi ikke sidder og sover hele dagen væk. Så vi kan ikke få kage før 
om en time. – Går du så ned og henter? 
 Det skal jeg nok. 
 Hvor kom vi til? 
 Bagermestrene. Man kan ikke garantere at folk ikke lige pludselig beder om 
noget andet end planlagt. 
 Så er det dér, de må forfine deres håndværk. Kompleksiteten må nød-
vendigvis være organisk, til en vis grad selvorganiserende. Kompleksiteten 
kan ikke styres med hård hånd, hvis der skal opstå økonomisk velstand. 
Men det betyder så også, at der ikke behøver at sidde en superhjerne, som 
skal forsøge at tage højde for alting. 
 Selvom det vel netop er positionen som ”superhjerne” der er det mest appel-
lerende? 
 Topposten i kransekagen? Er det ikke mere berømmelsen, der frister, 
end egentlig arbejdsopgaven, tror du? Hm? 
 Sikkert. 
 Det selvorganiserende system har mulighed for selv at rette sig ind 
efter nye behov, efterhånden som de opstår. Hvis en planøkonom har glemt 
at bestille søm, så går hele systemet i stå, fordi der står i planen, at klokken 
19.17 skal vi slå søm i. I en selvorganiserende, organisk økonomi – kapitalis-
tisk, om du vil – der vil et behov for søm medføre, at én eller anden sætter 
en produktion af søm i gang, når behovet opstår, og der er en mulighed for 
at få dem solgt. 
 Det forhåndenværende søms princip, med andre ord? 
 Det er faktisk det, det handler om. Det er også efter det forhåndenvæ-
rende søms princip, at evolutionen i naturen er forløbet. En ny situation er 
opstået, og arterne har tilpasset sig, så godt de nu kunne. I en organisk, 
ureguleret proces. 
 Så glem alt om menneskerettigheder, diktatur er simpelthen urentabelt? 
 Økonomisk diktatur. Politisk eller religiøst diktatur. Er simpelthen en 
dårlig forretning. Det er i hvert fald min påstand. Et økonomisk diktatur, en 
centralt styret planøkonomi, eller for den sags skyld bare et politisk diktatur 
med en psykopatisk diktator, som i og for sig er ligeglad med økonomien, 
men som forhindrer indbyggerne i at handle og ytre sig, er dømt til under-
gang. 
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 Vi er måske ligefrem med til at holde diktatorer ved magten ved at indføre 
handelssanktioner mod deres regimer? 
 Det kommer an på regimet. Om det er én gruppe, der holder en 
anden gruppe undertrykt, som i Sydafrika, eller om det er et diktatorisk 
system, hvor ”alle” har mulighed for at komme ind i inderkredsen, bare de 
smisker tilstrækkeligt. Irak, for eksempel. I det sidste tilfælde har sanktioner 
ingen effekt, for de, som sidder på magten, vil under alle omstændigheder 
rage til sig af de få varer, der trods alt er. I en situation som Sydafrikas, 
derimod, vil sanktioner alt andet lige have en effekt, fordi hele den privile-
gerede gruppe vil opleve et velfærdstab.  
 Det interessante er, at de politiske regimer, 
som forsøger at kontrollere kompleksiteten i et sam-
fund, som regel før eller siden selv bliver så kom-
plekse, at regimet kollapser. Sovjetunionen var bare 
ét eksempel. De øvrige Warszawa-pagt-lande var 
også ved at gå komplet i baglås indefra. Kina var vel 
på samme kurs, men tog trykket ved at tillade markedsøkonomi. På deres 
egen måde. 
 Den hurtigste vej til demokrati i diverse diktaturstater ville være at over-
svømme dem med kompleksitet? 
 Intellektuel eller materiel, det kan være hip 
som hap. Sovjetunionen gjorde hvad den kunne for 
at forbyde rockmusik, men hvad gjorde ungdom-
men? De lod håret gro og spillede pigtråd. Beatles bragte mere frihed til 
russerne end Lenin. Da tv-signalerne blev kraftige nok, så de MTV, og så 
blev jerntæppet trukket væk. Revolutioner er aldrig opstået blandt de 
fattigste. De tænker ikke på dagen i morgen. Det har de alt for travlt med at 
være fattige til. Men når maven er fyldt, så er der overskud til at tænke på 
frihed og stemmesedler. Det var ikke proletariatet, der væltede Zaren i 1917. 
Det var en masse æggehoveder, som havde haft tid og penge til at ligge på 
sofaen og læse tykke bøger. Der er nødt til at være gang i biksen og mad på 
bordet, for at folk har overskud til at skabe forandringer. Og oven i det så 
går musikken lige ind! Det er ligesom franske kartofler: når først posen er 
åben, spiser man, til der ikke er flere! 
 Vejen til demokrati ude i verden er at sende musikvideoer og købe deres 
varer?  
 En enkelt tv-udsendelse om demokrati og menneskerettigheder ville 
nok ikke skade. Men kunne man øge kompleksiteten i samfundet, så kunne 
vi nok hurtigt vinke farvel til en diktator eller to. Et par kraftige sende-

Idéer er betydelig mere ødelæg-
gende end kanoner.  
Hvorfor skulle det tillades hvem 
som helst at købe en trykpresse og 
udbrede skadelige meninger 
beregnet på at sætte regeringen i 
forlegenhed? 

Vladimir Iljutj Lenin 

If there’s anything that you want 
If there’s anything I can do 
Just call on me and I’ll send it along 
With love from me to you 

Lennon/McCartney 
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master og Radio Free World 24 timer i døgnet, med musik og nyheder udefra 
på folks eget sprog, så tror jeg faktisk på forandringer. For selvom dikta-
torer har en panisk angst for satellitfjernsyn og signaler, de ikke har kontrol 
over, så vil de jo gerne selv ses på tv og høres i radioen. Derfor har selv de 
mest undertrykte befolkninger både radio og fjernsyn. Og selvom der er 
hårde straffe for at se eller høre de forkerte programmer, så er menneske-
sjælen svag og musikken stærk! 
 Puls? 
 Præcis! Dem med den mest sexede musik 
vinder! Altid! – Magthaveres musik er sjovt nok altid 
vanvittigt aseksuel. Det eneste, den dur til, er at gå i 
takt eller blive skræmt fra vid og sans, og hvor sexet 
er det? 
 Men hvis kompleksiteten er en autonom og organisk proces som ikke kan 
kontrolleres, hvad så med vores egne samfund? Som jeg forstår det har vi jo for 
meget kompleksitet? 
 Det handler om balance. Min påstand om, at kompleksiteten ikke kan 
styres, skal naturligvis ikke afholde os fra at forsøge at regulere økonomien. 
Hvis der er specifikke resultater, som vi ønsker at opnå. Vi skal bare være 
klar over, at det ikke er gratis. 
 Og at det bliver meget komplekst? 
 Visse ting er vi simpelthen nødt til at regulere. Miljøet sætter græn-
sen. En totalt ureguleret økonomi har verden jo faktisk heller aldrig set. Selv 
i planøkonomien har man vel sjældent set, at alt var hundrede procent 
reguleret. Så de fleste økonomier befinder sig i en eller anden form for 
mellemstadie. Nogle mere organiske end andre.  
 Virkelighedens økonomier ligger mellem de to yderpunkter? 
 Vores ligger i den komplekse ende. 
 Og hvis kompleksiteten ikke kan styres eller dirigeres, som du siger, så 
betyder det at vores politiske reguleringsmekanismer bliver svagere og svagere, jo 
mere komplekst samfundet bliver? – Med mindre staten bliver lige så kompleks, 
vel? 
 Hypotese elleve. Hvad siger den? – Undskyld. 
 Hvad? 
 Det sker hver eftermiddag... 
 Hvad? 
 Jeg mister koncentrationen. Efter frokost, når jeg har fået min medi-
cin. Først går det fint. Men så er det som om hele kroppen bliver drænet for 
energi. Som om jeg kan tænke, men det er ikke mig der tænker det. Jeg skal 

Gimme hope, Jo’anna 
Gimme hope, Jo’anna 
Gimme hope, Jo’anna 
‘Fore the morning come 
Gimme hope, Jo’anna 
Gimme hope, Jo’anna 
Hope before the morning come 

Eddie Grant 
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først igennem en væg for at hente tankerne frem. Og når så ordene skal ud 
af munden, så lyder det, som om jeg sad nede i en spand.   
 Det er sådan det lyder nu? 
 Det varer bare lidt, så går det over.  
 Hvis du ikke får din medicin, hvad sker der så? 
 Men chokolade hjælper. Det må være sukkeret, der går til hjernen. Så 
det går over hurtigere.  
 Skal vi tage en pause? – Frisk luft? Hjælper det? 
 Hvor var vi? 
 Hypotese elleve. 
 Hm. Arh... lortemedicin! Vi gør hypoteserne færdige. Så kan vi tage 
en pause bagefter. Hvad var det sidste, vi talte om? 
 Musik.  At kompleksiteten ikke kan reguleres. 
 Det løber løbsk.  
 Vi skulle til hypotese elleve. 
 Kompleksiteten kan kun stoppes af mere kompleksitet. – Taler jeg 
langsomt? 
 Nu? 
 Ja. 
 Næ. 
 Hvad siger hypotese elleve? 
 Øget kompleksitet kan kun imødegås af tilsvarende 
øget kompleksitet.  
 Jeg snøvler heller ikke? 
 Nej. Det lyder normalt. Bortset fra at du virker ukon-
centreret. – Gjorde det lige før i hvert fald.  
 Hm. Hvad var det hypotesen sagde? 
 Øget kompleksitet kan kun imødegås af tilsvarende øget kompleksitet. 
 Hvis du har undret dig over, at den offentlige sektor altid vokser. At 
den aldrig helt kan løse alle de opgaver, der forventes af den. At den er 
umulig at skære i. Så har du svaret her. Hvis kompleksiteten for de forhold, 
som ikke er kontrollerede skal kontrolleres, så må kompleksiteten enten 
imødegås af tilsvarende øget kompleksitet fra statens side i form af en 
endnu mere kompleks lovgivning og endnu mere komplekse institutioner. 
Eller staten må gribe til midler, som decideret fjerner grundlaget for at øget 
kompleksitet kan forekomme. Og selv da har modforanstaltningen en ten-
dens til at udvikle sig til at blive meget kompleks. Driften hen imod øget 
kompleksitet er så stærk, at hvis man vil forhindre den, må man tage dras-
tiske midler i brug. – Hvor er der koldest i Rusland? 

Hypotese XI 
The technology involved in making 
anything invisible is so infinitely 
complex that nine hundred and 
ninety-nine billion, nine hundred 
and ninety-nine million, nine 
hundred and ninety-nine thousand,  
nine hundred and ninety-nine times 
out of a trillion it is much simpler 
and more effective just to take the 
thing away and do without it. 

Douglas Adams, 
Life, the Universe and Everything 
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 Sibirien? 
 KGB og Stasi er typiske eksempler på, hvor krasse midlerne er nødt 
til at være, når man vil bekæmpe kompleksiteten. Og KGB og Stasi gik så 
hen og udviklede deres egen kompleksitet.  
 Demokratiet har brug for helt nye reguleringsmekanismer, hvis vi 
ikke vil risikere vores basale friheder og udfoldelsesmuligheder. 
 Som for eksempel? 
 Det er et godt spørgsmål. Svaret må vente, til vi er færdige med det 
teoretiske fundament. Men en del af svaret ligger naturligvis i, at vi ikke 
alene benytter vores viden om kaosteorien, de skalafri netværk og komplek-
sitetsteorien som beskrivende værktøjer. Men at vi også bruger dem i den 
måde, vi indretter vores samfund på, vores fællesskaber og vores lovgiv-
ning. Så vi spiller med mekanismerne i stedet for imod dem. 
 At holde tilbage på vores eget samfunds kompleksitet, så der kan komme mere 
balance i verden, er ikke sådan lige til? 
 Det er nemlig ret kompliceret. Især hvis kompleksiteten i den ukon-
trollerede del af samfundet er eksponentielt stigende, og de ressourcer, som 
lovgivningsmagten råder over, er begrænsede på den ene eller den anden 
måde.  
 Men hvis man ikke en gang kan styre eller dirigere kompleksiteten og den 
udvikler sig organisk og autonomt… så kan man vel heller ikke sige noget om 
fremtiden? 
 Du sidder vel ikke og tror, at jeg får ret?  
 N-ja-ej…? 
 Smisker du eller er du ærlig? 
 Ærlig. Mest. Det virker bare mere velunderbygget det der med fremtiden end 
jeg havde forestillet mig. Da jeg planlagde interviewet.  
 Hypotese tolv!  
 Stigningen i kompleksiteten når et loft og kollapser. 
 Uanset om kompleksiteten måtte stige ekspo-
nentielt, eller den følger en Elliot-bølge, eller den sti-
ger, uden at vi kan vide hvordan, så når den før eller 
siden et niveau, hvor kompleksiteten bliver en hæm-
sko for systemets egen overlevelse. Hvis ikke syste-
met finder en eller anden form for ligevægt, vil det 
kollapse. Vores samfund, vores økonomi, det globale 
miljø, naturen – vi er en del af naturen – hele mole-
vitten styrter sammen. 
 Der er ikke nogen vej uden om? 

Hypotese XII 
Failures can go unnoticed for a long time 
before starting a landslide. Attempting to 
decrease the frequency of such cascades 
has inevitable consequences, however, as 
those cascades that do succeed are then 
more disruptive. 
Despite the advances, our understanding 
of cascading failures is rather limited. 
Topological robustness is a structural 
feature of networks. Cascading failures, 
however, are a dynamic property of 
complex systems, a relatively uncharted 
territory.  

Albert-László Barabási 
Linked, 2002 
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 Ikke hvis vi ikke finder en eller anden måde at snyde ”systemet” og 
hæmme kompleksitetens himmelflugt. Ikke hvis vi affinder os med at ligge 
under for kompleksiteten og blindt tror, at mere kompleksitet løser vores 
problemer. At mere komplekse løsninger overhovedet er løsninger. 
 Men kompleksiteten kunne jo ikke reguleres? 
 Lad os begynde et andet sted. Populationsteori. Biologernes forkla-
ring på, hvordan eller hvornår en population af dette eller hint finder sin 
naturlige størrelse og stabiliserer sig. 
 Hvis man placerer en enkelt bakterie i en skål med næring, så vil den 
hurtigt blive til to, så til fire, otte, seksten og så videre, eksponentiel vækst. 
Så længe der er næring nok til at kunne formere sig. Det samme gælder for 
mus og andre mærkelige væsener, mennesker for eksempel. 
 Men når skidtet og møget hober sig op, så dør de. Populationen crasher! 
 Nu går du alt for hurtigt frem! Men ja, det er 
én af mulighederne: hvis der ikke bliver ryddet op 
under vejs, så når den eksponentielle vækst et mak-
simum, og derefter går populationen i nul, fordi den 
ikke kan overleve i sit eget skidt. – Hvad var mit 
yndlingsord? 
 Puls. 
 Den anden mulighed er, at populationen be-
finder sig i et økosystem, hvor de forskellige arter 
rydder op efter hinanden og indgår i en symbiose. 
Der vil populationen ikke gå i nul, men vil efter den første eksponentielle 
vækst svinge omkring en eller anden form for ligevægt. – Og denne sving-
ning er hvad? 
 Kaotisk? 
 Dygtig pige! – Og hvad tror du så, at jeg gør 
nu? 
 Sammenligner kompleksiteten med biologien? 
 Der er i mit univers tre måder, kompleksiteten 
kan undergrave sig selv på, når den ikke er i symbi-
ose med sig selv og sine omgivelser:  
 Den første mulighed er, at yderligere kom-
pleksitet inde i systemet nedsætter effektiviteten og 
gør systemet ude af stand til at holde sig selv oppe.  
 Den anden mulighed er, at en del af systemet 
opnår en grad af kompleksitet, som systemet som 
helhed ikke har produktion eller økonomisk funda-
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ment til at opretholde. Det er det, jeg kalder intra-systemisk kompleksitets-
ubalance.  
 Og endelig den tredje mulighed, som er, at kompleksiteten er isoleret 
i ét system, og at det giver ubalance i forhold til mindre komplekse, om-
kringliggende systemer. Det er det, jeg kalder inter-systemisk kompleksi-
tets-ubalance. 
 Tre slags siger du? 
 Et: Systemet kollapser under sin egen kompleksitet. Det svarer til, at 
populationen ”crasher” på grund af skidt og møg. 
 To: Systemet kollapser på grund af ubalance inde i systemet. Det ville 
svare nogenlunde til at Utterslev mose selv frembragte en krokodille ved en 
fejltagelse. 
 Tre: Systemet kollapser, fordi der ikke er balance i forhold til omver-
denen. Krokodillen kommer udefra. 
 Må jeg kalde det selvkollaps, indre kollaps og ydre kollaps? 
 Du må kalde det selvkollaps, indre ubalance-kollaps og ydre uba-
lance-kollaps lige så tosset du vil!  
 Det er ubalancen som er problemet? 
 Og ikke selve relationen mellem systemerne. Tværtimod er relationen 
væsentlig. 
 Selvkollaps er, når systemet bliver ineffektivt 
på grund af sin egen kompleksitet. Når byerne bliver 
så overfyldte, at du aldrig kan finde en parkerings-
plads til din bil, og konsekvensen er, at du lader bilen 
stå. 
 Og aldrig flytter den fra den parkeringsplads som 
det i sin tid lykkedes mig at finde. 
 Derved optager du en parkeringsplads, som en anden kunne have 
haft glæde af, mens du havde glæde af at køre i din bil. Men det gælder 
også, når barriererne for at hoppe på et skalafrit netværk bliver så høje, at 
ingen magter at foretage sig noget som helst. 
 Som for eksempel? 
 I takt med at samfundet er blevet mere og mere komplekst, vores 
viden er blevet mere kompleks, vores structural deepening er blevet dybere, 
er vi nødt til at gå flere og flere år i skole for overhovedet at kunne forsørge 
os selv ude i samfundet. Problemet er bare, at før eller siden er vi nødt til at 
uddanne os i en så uforholdsmæssigt stor del af den tid, vi skulle have 
brugt til at bidrage til produktionen, at vi først kommer på arbejdsmarkedet 
når vi er 35 eller 40. 

Selvkollaps 
Lovely spam, Wonderful Spa-a-m, 
Lovely Spam, Wonderful Spam, 
Spa-a-a-a-a-a-a-am 
Spa-a-a-a-a-a-a-am 
SPA-A-A-A-A-A-A-AM 
SPA-A-A-A-A-A-A-AM 

Palin/Jones 
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 Kompleksiteten forhindrer os i at være med til at skabe ny kompleksitet? 
 Selv når vi endelig er ”inde”, er vi stadig nødt til at videreuddanne 
os. Og forventer i øvrigt, at vi kan gå på pension, når vi er 60. Samme kom-
pleksitetsbarriere gælder for at starte egen virksomhed. Hvis man ville være 
tømrer for 100 år siden, så var det tilstrækkeligt at stå i lære, blive svend, og 
når man havde råd til at købe værktøj nok, kunne man blive optaget i 
tømrerlauget, hvis de ville have en. Og så kunne man åbne sin egen biks.  
 I dag skal man ikke alene være uddannet tømrer og kunne sit hånd-
værk samt en masse matematik og geometri og engelsk og tysk, og jeg ved 
ikke hvad. Man skal også have kørekort og momsregistreres, have SE-
nummer, tilslutte sig en garanti-ordning eller en brancheorganisation og 
registreres som arbejdsgiver og kunne læse regnskaber. Eller finde dem, der 
kan. Det kræver professionel rådgivning fra både revisor og advokat og 
bank og alt muligt andet. Man kan dårligt klare sig uden et website, rekla-
mer i aviser og telefonbøger og en masse andre ting. Og det hele er man 
nødt til enten at få nogen til at lave for sig, eller selv sætte sig ned og bruge 
tid på at finde ud af, hvordan man gør. Ud over alt det er man så nødt til 
hele tiden at følge med i arbejdsmiljøreglerne, og hvilke nye materialer og 
byggekrav og regulativer og forordninger, som dukker op. Så man leverer 
et produkt, som ikke alene er konkurrencedygtigt, men også lovligt.  
 Der skal meget mere forarbejde til inden man kan begynde at slå søm i? 
 Så nok taler vi om det forhåndenværende søms princip, men det kan 
være, at man skal gå uforholdsmæssigt langt for at hente det! – Vi talte før 
om, hvordan udviklingen af ny teknologi bliver dyrere og dyrere, så det 
kun er store virksomheder med mange penge der kan skabe nye produkter, 
og kun under forudsætning af at de på sigt kan opretholde en monopol-
status. 
 En alt for høj kompleksitet medfører simpelt-
hen en træghed, som gør, at det er forbundet med for 
store omkostninger at foretage sig noget som helst. 
 Og derved bliver der ikke sat nye ting i gang?  
 Hvilket selvfølgelig kommer til at bremse kom-
pleksiteten. Men det giver ikke en jævn fordeling af 
kompleksiteten. Det skaber skævheder ad Pommern 
til! 
 Det du kaldte ”intrasystemisk kompleksitetsubalance”? 
 Det betyder, at en del af systemet eller økonomien opnår en grad af 
kompleksitet, som økonomien som helhed ikke har økonomisk fundament 
til at opretholde. 

Indre kollaps 
Og inden I forlader markeds-
pladsen, se da til at ingen gik 
tomhændet bort.  
Thi jordens gode ånd kan ikke 
hvile fredfyldt i vinden, før den 
mindste iblandt jer er mæt. 

Kahlil Gibran 
Profeten 
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 Sovjetunionen? 
 Centraladministrationen, bureaukratiet, efterretningstjenesterne og 
militærets forbrug kendte stort set ingen grænser. Til gengæld kunne pro-
duktionsapparatet ikke levere selv de mest basale ting. Hverken til tiden 
eller i det hele taget. Det samme skete for et par af de gamle kinesiske kej-
serdømmer. Mens kejserens hof blev mere og mere komplekst og fik flere 
soldater og embedsmænd og større luksus, så blev bønderne holdt i et jern-
greb. De blev forhindret i at udvikle ny teknologi eller nye metoder i land-
bruget, som kunne have skabt en tilsvarende merproduktion. De var med 
andre ord ikke i stand til at blive ved med at skabe et økonomisk funda-
ment for kejserens øgede forbrug og hoffets stigende kompleksitet. 
 Hvorefter systemet kollapsede? 
  Eller lå sårbart for angreb udefra. Intra-systemisk kompleksitets-uba-
lance. Det interessante er, at vi er ved at se noget lignende i vores eget sam-
fund i øjeblikket.  
 USA’s militærudgifter har ikke dækning i produktionen? Kampen mod 
terroren kan få det amerikanske ”imperium” til at kollapse? 
 Det var nu mere vores egen andedam, jeg tænkte på. 
 Men her har vi vel varer nok? Og ikke nogen enkeltpost som underminerer 
resten? 
 Til gengæld har vi en offentlig sektor, som slet ikke kan leve op til de 
krav, som et mere og mere komplekst samfund stiller. Skatteprovenuet kan 
simpelthen ikke opretholde et serviceniveau, der svarer bare nogenlunde til 
de krav, kompleksiteten afstedkommer, og som vi som borgere med rime-
lighed kan forvente. Hvor problemerne konkret viser sig, varierer noget fra 
land til land her i Vesteuropa og USA, men i bund og grund er problematik-
ken den samme.  
 Hvis vi kigger på Danmark, så drejer det sig om en folkeskole, der er 
ramponeret og misligholdt ud over enhver grænse for, hvad der er anstæn-
digt. For slet ikke at tale om manglen på tidssvarende undervisningsmateri-
aler og computerudstyr. Og – næppe nogen overraskelse – som amerikaner-
ne allerede har gjort i årevis, så er danske kommuneskoler nu også i gang 
med at indgå ”sponsor”-aftaler med firmaer for at kunne skaffe udstyr og 
software til undervisningen.  
 I USA er det gået over gevind med sponsoraftaler med læskedrik-
firmaer, som opstiller sodavandsautomater alle mulige steder på skolerne. 
For en sum penge får de monopol på drikkevarekoncessionen på skolen. 
Sportsfirmaer sponserer skolernes idrætshaller og udstyr. Med strategiske 
placeringer af firmalogoer på skolerne selvfølgelig.  
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 Herhjemme har det ikke udviklet sig så grelt endnu, men vi står reelt 
over for det dilemma, der hedder, at enten har folkeskolen ikke tidssvaren-
de undervisningsmaterialer, eller også får legetøjsfirmaer, sportsmærker, 
sodavandsfirmaer, rejseselskaber, banker og hvad ved jeg, adgang til at 
sponsere og dermed bestemme over undervisningsmaterialet og dets ind-
hold. Og på vores universiteter står det ikke stort bedre til. De er blevet den 
rene pølsefabrik, hvor det eneste som tæller er antallet af studerende der 
passerer igennem systemet. Forskningsmidlerne går udelukkende til ny 
teknologi og stort set ikke til videnskab i egentlig forstand. Nemlig viden 
for videns skyld. Samtidig er niveauet på gymnasierne sunket så lavt, at 
første år på universitetet nærmer sig 4.g. Selv når folk når frem til at skrive 
speciale, kan de ikke kende forskel på adjektiver og adverbier, de kan ikke 
bøje almindelige danske verber, og den almene dannelse eller i det hele 
taget en historisk viden, der rækker længere tilbage end første episode af 
Matador, er en by i Rusland. Og hvad sker der når professorerne kritiserer 
systemet? Hm? Klager over at niveauet ikke er forsvarligt i forhold til, hvad 
man med rimelighed kan forvente på et universitet? De bliver truet med 
fyring indtil de holder deres mund! – Og hvad ved vi om kompleksitet og 
ytringsfrihed, hm? 
 De er afhængige af hinanden? 
 Et andet eksempel er hospitalerne, som vi forventer, kan tilbyde sta-
digt mere avancerede og specialiserede behandlinger. Det kan ganske en-
kelt ikke lade sig gøre. Hvis befolkningen som helhed gik hen og blev mere 
og mere raske, så der var færre og færre, som skulle behandles, så kunne 
det godt lade sig gøre at putte flere behandlingstilbud ind i systemet. Men 
hvis vi er lige så syge, som vi altid har været, så er det en logisk umulighed. 
Selvom behandlingerne bliver mere effektive, og visse operationer kan over-
stås hurtigere, så kan det ikke lade sig gøre at udfylde flere nicher i hospi-
talsydelsernes skalafri netværk for de samme penge. 
 Det er derfor vi hele tiden betaler mere og mere til sygehussektoren? 
 Kompleksiteten i de ydelser, vi gerne vil have fra hospitalerne, er 
langt højere, end vi har råd til. Der bliver simpelthen opfundet mere og 
mere komplekse behandlingsformer, som behandler stadig snævrere grup-
per af patienter, og hver enkelt ny type behandling bliver dyrere end den 
forrige. 
 Fordi efterhånden som kompleksiteten stiger er den ekstra nytte af en ny 
teknologi omvendt proportional med de ressourcer der er gået til at udvikle den? 
 Men der kommer ikke flere penge ind i det system, som skal betale 
for ydelserne. Ergo rivegildet om hvilken patientgruppe, der skal have den 
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nyeste medicin, den mest specialiserede – medicinen med den største 
strukturelle dybde – og hvem der bare skal have medicin. Lige nu er det 
kræftpatienterne, der kæfter mest op. Og det kan man ikke fortænke dem i. 
Men imens er der ingen sengepladser til de psykisk syge. Næste år er det 
nogle andre, der jamrer mest, og så er det dem, der får den nyeste behand-
ling.  
 Uanset hvor avanceret nanomedicin måtte blive, så er der ingen der har råd 
til at betale for den? 
 Ikke hvis den skal tjene investeringerne hjem. Ikke hvis vi skal have 
kapacitet til at behandle alle. Selv de private sygeforsikringer vil ikke inden 
for en rimelig præmiebetaling kunne tilbyde den seneste behandling. Hvis 
mine hypoteser holder. Det samme problem gælder fængslerne, som er 
både overbebyrdede og nedslidte, og hvor fængselspersonalet er mindst 
lige så nedslidt som bygningerne. Der er bare ikke penge til forbedringer. 
 Det er derfor amerikanerne er gået over til private fængsler? 
 Hvilket jo sådan set bare har gjort produktet rentabelt. Uden at man 
har skelet stort til formålet med fængslerne andet end at gemme de krimi-
nelle af vejen. Er det, hvad vi ønsker her? Er straf og resocialisering af 
kriminelle ikke en samfundsopgave? Eller skal kommercielle firmaer, hvis 
væsentligste mål er at skabe overskud til investorerne, være dem, der løfter 
byrden? 
 Det, det selvfølgelig handler om, er at finde en balance. Vi kan af 
gode grunde ikke sætte skatten op til 130 %, for at både skolen og hospita-
lerne og fængslerne og alt det andet skal kunne yde alt det, vi gerne vil 
have. Det handler om at finde en ligevægt. Finde en ligevægt mellem kom-
pleksiteten på produktions- og efterspørgselssiden, en balance inden for 
systemet. 
 En ”intrasystemisk” kompleksitets-balance? 
 Indtil nu har vi i Vesten oplevet, at komplek-
siteten i produktionen af ydelser kunne hamle op 
med efterspørgslen. Men kan det fortsætte? 
 Er det i virkeligheden samme problem som i hypo-
tese ét: kompleksiteten stiger eksponentielt i det vi ikke 
kontrollerer, mens de midler vi har til rådighed til at beta-
le for det højst stiger lineært? 
 Det er nemlig netop, hvad det er! Og hvis vi 
tegner det ind i en graf, så vil kurverne se ud på 
nøjagtig samme måde. Det er Malthus om igen! – Og 
hvor ser du godt ud, når du læner dig frem! Men det 
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er jo ikke de to kurver jeg skal kigge på. Vi opfinder nye og spændende ting 
i eksponentiel grad, men der er kun lineære ressourcer til at betale for dem. 
Derfor er det interessante området her inde mellem kurverne – det er det jo 
i øvrigt altid… 
 Du er en plage! Er du klar over det? 
 Det interessante er området her inde mellem kurverne til venstre, 
hvor vi har oplevet en stigende velfærd indtil nu, og området her ude til 
højre, hvor efterspørgslen overstiger produktionen.  
 Vel også hvornår de to kurver skærer hinanden?  
 Hvornår vi når dette her point of no return, nemlig. Punktet, hvor vi 
ikke har råd til alle de ting, som allerede er opfundet, men som hjertet nød-
vendigvis må begære. Produktionen er afhængig af samfundets ressourcer, 
adgangen til naturens ressourcer og antallet af mennesker med de rette 
uddannelser. Efterspørgslen er udelukkende afhængig af vores fantasi som 
forbrugere.35 
 Desuden er det selvfølgelig interessant, hvorvidt punktet er en irre-
versibel begivenhed eller ej. 
 For hvis det er det, så er det lig med at systemet kollapser? Uden mulighed 
for at rette sig op igen? 
 Du er sikker på, at du ikke har lyst at komme herover? 
 Glem det! 
 Hvis det er med den på!  
 Det er det! 
 Du ser ellers godt ud, som du sidder der…  
 Så meget desto mere grund til at blive siddende! 
 Det er ikke hvem som helst, der får så godt et tilbud... 
 At sidde tættere på Cornelius Magnussen? Jeg har fået bedre tilbud i min 
tid. – Lad os nu bare gå videre... 
 Med hvad? 
                                                 
35 PS: Her Knallhatt er meget tät til Thomas Homer-Dixon som taler om The             
Ingenuity Gap mellem netop udbud og demand. Hos Homer-Dixon det handler       Thomas Homer-Dixon’s  
om om vi ka lös vors problemer efterhaanden som de opstaar og Homer-Dixon       Ingenuity gap 
osse inddrager Malthus senere i hans bog, lissom han antar a the ingenuity  
gap vokser eksponentielt. Men Dixon taler ikk som Knallhatt om a det vedrör  
komplexiteten som generelt begreb. Endli Homer-Dixon ser i höjer grad end  
Knallhatt problemet i baade vors samfund og i den tredje verden: ”So an  
adequate supply of ingenuity at all times and places is not assured; ingenuity  
does not always appear in the right amounts when and where it is needed. To  
one degree or another, all human societies are locked in a race between a  
soaring requirement for ingenuity and an uncertain supply. (...) Some societies  
are doing better in this race than others: they are preventing their ingenuity  
gaps from opening too wide, which means they are adapting reasonably well to  
rapid change, either by keeping their requirement for ingenuity from rising too  
fast or by raising the rate at which they supply ingenuity. Other countries—mainly those that are very poor—
are losing the race decisively. As they fall far behind the leaders, the already huge differentials and contrasts 
among human societies grow even wider.”  
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 Med systemet som ikke kan fungere og kollapser. 
 Hmmm. – Det sker i den danske folkeskole, det sker i hele den 
offentlige sektor. – Kan du ikke gå ud og se om Rita er der ude? 
 Jo. 
 Hvis du ikke kan få øje på hende nede i glasburet, så prøv inde på 
kaffestuen over for. 
 Har du det rigtigt dårligt? 
 Gå nu bare ud og find hende! 
 
 Nå, Cornelius, hvad er nu den af? 
 Hvad var det for en pille, jeg fik før? 
 Det samme som du plejer. Har du det skidt? 
 Det er som om, det er en hel skoleklasse, der taler, hver gang jeg 
åbner munden. 
 Er det anderledes end det plejer? 
 Det runger mere. – Elsker du mig stadig? 
 Du ved at jeg ikke har andre end dig! – I har det varmt, herinde. I kan lade døren stå åben 
ud til gangen, hvis I vil. – Skal jeg ikke komme ind med noget saft til jer, hva’?  
 Får jeg det bedre igen?  
 Er det ikke dét der plejer at ske her om eftermiddagen?  
 Jo. Men nu er det bare anderledes. 
 Hvordan? 
 Jeg kan ikke samle mig. 
 Men det går jo over, Cornelius. 
 Lover du det? 
 Nu kommer jeg med lidt saft til jer. Så skal du se, så går det nok over igen. I kan jo også 
tage en pause? Gå lidt ud i anlægget. Det er fint vejr derude! 
 Det gider jeg sat’me ikke! 
 Nej, men det kan jo være at din gæst trænger til lidt luft? 
 Gør du det? 
 Jeg var ude lige før. Men jeg kan gå med Rita ned og hente det der saft... 
 Og så kan I sladre om mig imens? 
 Der står saft inde på rullebordet i opholdsstuen. Der er vist også nogle småkager... Så bliver 
jeg hos Cornelius imens. 
 Ok. 
 
 Får jeg et kram? 
 Selvfølgelig får du et kram! – Var det bedre? 
 Lover du mig, at jeg bliver klar i hovedet igen? 
 
 Nu taler du pænt til din gæst, ikke Cornelius? 
 Jo. – Er pillerne i dag stærkere, end de plejer at være? 
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 Nej. Det er de samme. 
 Hm.  
 Er hun sød? 
 Det lyder som om jeg sidder nede i en brønd! 
 Men du ved, det går over. Tag en pause. Så mærker du det ikke.  
 Det kan du sagtens sige! 
 Interviewer hun dig til ét af bladene? 
 Ved du hvad, Rita, det var hyggeligt. Jeg tror, vi klarer os! 
 Fint. Men hvis der er noget, så sig til. – Og du skal ikke være bange for pillerne. Om lidt er 
du klar igen! 
 
 Siger du, ja! 
 
 Så er der saftevand!  
 Ved du, hvad du kan gøre med dit saftevand?  
 Skal vi give det til potteplanten? 
 Jeg har satanedeme ikke bællet så meget idiotisk saftevand som jeg 
gør her, siden jeg var ti! 
 Jeg ved det. – Det var mit glas. Skal den have dit også? 
 Ja, for satan! 
 Sådan. – Så! Hvor kom vi fra? 
 Hvad siger dine noter? 
 Systemet kollapser. 
 Fordi der ikke er indre balance. I London har skolelærere og syge-
plejersker simpelthen ikke råd til at bo i byen, selvom det er dér, de arbej-
der. Det er selvfølgelig, fordi huspriserne er sindssyge, men det er i lige så 
høj grad, fordi de offentlige institutioner ikke har råd til at betale nok men-
nesker en tilstrækkelig løn, der kan hamle op med lønningerne i den private 
sektor.  
 Kompleksiteten koncentreres i ét system, mens de 
omkringliggende systemer er i et ”kompleksitetsvakuum”?  
 Hvis du definerer den private og den offentlige 
sektor som to forskellige systemer, og det gør vi jo, så 
ja. – Du havde ikke mere chokolade? 
 Desværre. – Skal vi tage en pause? 
 Ydre ubalance-kollaps handler om, at ét system 
har så meget rigdom og nichedannelse, at mindre 
komplekse systemer, som støder op til det – eller 
forsøger at interagere med det – befinder sig i relativ fattigdom. Ikke 
nødvendigvis absolut fattigdom – skolelærerne sulter jo ikke. De er bare i et 

Ydre  
ubalance-kollaps 

 

The Somebody Else’s Problem field 
is much simpler and more effec-
tive, and what is more can be run 
for over a hundred years on a 
single flash light battery. This is 
because it relies on people’s 
natural predisposition not to see 
anything they don’t want to, 
weren’t expecting or can’t explain. 

Douglas Adams, 
Life, the Universe and Everything 
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system, som ikke kan udvikle sig og generere lønninger på samme præ-
misser som private virksomheder. Det ligger ligesom i skolernes natur, kan 
man sige. Man kan trods alt ikke begynde at sælge eleverne. – Ikke at der 
nok ikke en dag kommer en regering, som vil gøre forsøget!  
 Men den inter-systemiske ubalance gælder især, når vi ser på forskel-
lige økonomier eller nationer. Dem ser vi som afgrænsede systemer, der 
støder op mod hinanden. Og hvis de ikke er nogenlunde lige komplekse, er 
ubalancen uholdbar.  
 Verden søger ikke alene mod øget kompleksitet, den søger også mod 
ligevægt. Det var dét vi så med dåsen med hårlak; når det ene system er 
under højt tryk og det andet under lavere tryk, så udjævnes trykket lige så 
snart der kommer en åbning imellem dem. I fysikkens verden er der tale om 
fysiske barrierer, i den økonomiske og kulturelle verden holder vi systemer-
ne adskilte med toldmure, indrejserestriktioner, immigrationslovgivning, 
religiøse forbud med at omgås ”de andre”, patentlovgivning og den slags. 
Ønsker om magt og kontrol. Men før eller siden vil der ske en blanding og 
kompleksiteten vil udjævnes.   
 Hypotese tretten: kompleksitetsubalancer kan eks-
plodere med et brag?  
 Jo større ubalancen mellem to systemer er, 
desto voldsommere vil udjævningen mellem dem 
komme til at forløbe, når barriererne endelig bry-
des ned. – Hvis du gør det du ikke må, nemlig at 
varme en spraydåse op, hvad sker der så? 
 Så eksploderer den? 
 Trykket – og dermed energien – inde i dåsen 
stiger, indtil dåsen sprænger. Fordi barrieren, nem-
lig dåsen, ikke er stærk nok til fortsat at holde på 
det høje tryk. Ubalancen i forhold til omgivelserne 
bliver for stor. Hvis trykket inde i dåsen og uden 
for dåsen er det samme, så er dåsen uinteressant. Så længe trykforholdene 
er som de skal være, så er dåsen god og nyttig. Men i det øjeblik ubalancen 
bliver for stor, så eksploderer den i bogstaveligste forstand mellem hænder-
ne på os! 
 Og det er det samme der sker når komplekse og mindre komplekse samfund 
støder op til hinanden? 
 Stor kompleksitets-ubalance: Lenin sætter skub i den russiske revolu-
tion. Lille kompleksitetsubalance: lunkne socialdemokrater og velkommen 
til Det kongelige Danske Socialentroparti i et helt århundrede!  

Hypotese XIII 
Prigogine’s work demonstrated that 
disequilibrium is the necessary condi-
tion for a system’s growth. He named 
these systems dissipative structures to 
bring attention to their paradoxical 
nature. They dissipate or give up their 
form in order to recreate themselves 
into new forms. Faced with increasing 
levels of disturbance, these systems 
possess the innate ability to reorganize 
themselves to deal with the new 
information. For this reason, they are 
called self-organizing-systems. They are 
adaptive and resilient rather than rigid 
and stable. 

Margaret J. Wheatley 
Leadership and the New Science, 1999 

http://www.baade-og.dk/


© Lene Andersen, 2015, andersen@andersenske.dk  
Find altid seneste udgave på www.baade-og.dk  217 

 Det er i mødet mellem forskellige niveauer af kompleksitet at udvik-
lingen finder sted. Noget er fremskridt, noget er ren destruktivitet, noget er 
bare spild af energi, men det er under alle omstændigheder dér, det bliver 
interessant!  
 Det er det der er ved at ske i øjeblikket? Indvandringen og terrorismen er to 
sider af samme sag?  
 Det er i virkeligheden dekompleksiteten vi er i gang med at forsøge at 
forsvare os imod. Ved at gøre vore militære systemer endnu mere kom-
plekse. Indvandringen skyldes jo helt konkret, at vi ikke kan opretholde 
kompleksiteten i vore egne samfund, hvis vi ikke får ekstra hænder og 
hoveder ind udefra. Vi har simpelthen ikke mennesker nok til at opretholde 
en eksponentiel vækst – eller blot en vækst for den sags skyld – i vores 
skalafri netværk med det fødselstal, vi har. Samtidig er de samfund, som vi 
henter arbejdskraften fra, ikke nær så komplekse som vore egne. Det er jo 
netop derfor, folk så gerne vil hertil! 
 Rent militært er det også slående, at vi er presset ud i et forsvar af 
vores kompleksitet. I modsætning til under Den kolde Krig, så er vi ikke 
længere oppe mod en ligebyrdig modstander, men en række små, meget 
ukomplekse enheder.  
 Det vi prøver på er i virkeligheden at opretholde en 
kompleksitetsubalance? 
 Vi kæmper mod en udjævning, mod undermi-
neringen, mod øget entropi; sammenstyrtningen af 
vores egen kompleksitet. 
 Det lyder som et projekt der er dømt til at fejle? 
 Hvad sagde hypotese tolv? 
 At stigningen i kompleksitet når et loft og kollapser. – Trykket bliver for 
stort? 
 De indre og ydre ubalancer i kompleksiteten giver problemer, når 
væggene mellem systemerne nedbrydes for pludseligt, fordi ubalancen er 
for stor. Den eneste mulighed jeg ser for at udjævne forskellene mellem de 
meget komplekse systemer og de mindre komplekse, det er, at enhederne i 
de mest komplekse systemer indser, at problemet er nødt til at blive løst, 
ved at vi finder nye og mindre eksplosive måder at udjævne kompleksi-
teten på. Og at det er os med den højeste kompleksitet, der har værktøjerne 
til at handle. Pointen med mine hypoteser er netop, at det ikke er noget de 
mindre komplekse systemer skal trække ned over hovedet på os, for så 
lander vi på måsen med et brag! Dåsen eksploderer! 
 

In the twenty-first century, the 
growing disparities between those 
who adapt well and those who don’t 
will hinder our progress towards a 
shared sense of human community 
and erode our new global society’s 
stability and prosperity. 

Thomas Homer-Dixon 
The Ingenuity Gap, 2000 
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 Al-Qaeda er en dåse hårlak? 
 Hele verden er en dåse hårlak! – Eller rettere: 
dåser af hårlak inden i dåser af hårlak! 
 Verden er fraktal? 
 Spraydåser inden i spraydåser inden i spray-
dåser. Systemer af overtryk og undertryk inden i sy-
stemer af overtryk og undertryk. Høj kompleksitet og 
lav kompleksitet inden i systemer af høj kompleksitet og lav kompleksitet, 
inden i høj og lav kompleksitet og så videre...  
 Men i naturen er det jo lykkedes at finde en balance. Økosystemerne fungerer 
jo! 
 Fordi der er co-evolutionær diversitet. Men der æder de jo også hin-
anden! 
 Det, som skaber problemet hver gang – det gjaldt Romerriget, som 
havde umådelig høj kompleksitet og til sidst ikke kunne beskytte sig mod 
barbarerne, det gjaldt Det tredje Rige, som til sidst ikke havde menneskelige 
og militære ressourcer til at fortsætte krigen, og det gælder i dag – det er, at 
vi isolerer os bag lande- eller kulturgrænser og afgrænser os fra hinanden. 
Og oven i dét er en af vores væsentligste værdier at konkurrere med hin-
anden. I stedet for at hjælpe hinanden til gensidig balance. Og når vi så 
bagefter møver os ind over selv samme grænser hos hinanden, så er det, at 
det går galt! 
 Problemet er bare, at det kan vi slet ikke undgå, for hvis der ikke var 
samhandel og udveksling af mennesker og kultur, så ville der heller ikke 
opstå kompleksitet, ikke opstå den gode ubalance, og så ville der ikke være 
nogen kulturel og materiel rigdom, som var værd at skrive – ja, ikke engang 
”hjem om”, for man ville jo netop ikke være rejst nogen steder hen.  
 Min pointe er, at hvis man vil beholde kompleksitet og rigdom, så må 
man også sikre sig, at de ikke skaber for store ubalancer, for så ender man 
før eller siden på røven!  
 Men så har du hypotese fjorten som siger at ubalancen er uundgåelig: ”Øget 
kompleksitet skaber øget polarisering.” 
 Adskilte systemer finder forskellige løsninger 
på deres problemer og udfordringer! 
 Vesten har høj økonomisk, materiel, teknologisk, kulturel og sam-
fundsmæssig kompleksitet. Nordafrika og Mellemøsten har høj komplek-
sitet inden for islamisk teologi, og ikke inden for synderligt meget andet.  
 
 

Samhället lyder Archimedes’ lag om 
vätskors jämnvikt i kommunicerande 
rör. Båda ytorna sträva att komma i 
samma läge. Men jämnvikt kan endast 
inträda genom att den högre ytan 
sänks, varigenom samtidig den lägre 
höjes. Det är dit det moderna 
samhälsarbetet strävar. Och det går 
dit! Säkert! Och sen blir det lugn. 

August Strindberg 
 Tjänstekvinnans Son, 1886-87 

Hypotese XIV 
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 Sovjetunionen havde høj kompleksitet inden 
for pseudomarxistisk sludder og vrøvl, middelalde-
rens kirke havde høj kompleksitet inden for skolas-
tisk ditto. Det gamle Grækenland havde høj kom-
pleksitet inden for filosofien, og jødedommen har 
drevet reglerne for en almindelig husholdning til et 
kompleksitetsniveau der er absurd. Sammenligner 
man de forskellige systemer, har de valgt hvert sit 
”spor” og har ved at køre derudad gjort sig selv mere 
og mere forskellige. 
 Kaosteorien og de skalafri netværk sørger for, 
at når først et system har valgt at gå i én retning, så er 
det i den retning, der opnår en akkumulativ effekt og dér, præmisserne for 
ny kompleksitet bliver skabt. Når Danmark én gang har skabt en stærk 
mink-industri, så er det dér, vi skaber flere nye arbejdspladser, dér vi 
opfinder nye landbrugsmetoder, der vi opfinder nye maskiner. Det samme 
gælder belgierne og deres chokolade. Når en del af økonomien har stor-
mende fremgang, er det den, der tiltrækker investeringerne. – Siger udtryk-
ket ”computerboblen der brast” dig noget? 
 Alle investerede i dot-com-virksomheder, og pludselig kollapsede aktiemarke-
det? 
 Kompleksiteten voksede i én branche, hvor folk blev enormt rige. Så 
længe det varede. Men imens forsvandt ressourcerne fra andre steder. – 
Hvordan var forbindelserne i et skalafrit netværk fordelt? Hvad var det der 
gjorde at der ikke var nogen skala? 
 Mange havde få forbindelser, meget få havde rigtigt mange?  
 Man kunne godt finde et gen-
nemsnit, men det gav ingen mening! 
De rige bliver rigere og de fattige er 
stadig fattige! 
 Og nu gør vi noget dristigt: vi 
tager tegningen fra før og gør den 
endnu større. Der er kommet flere 
med i netværket. Og så tolker vi 
modellen på en ny måde og sætter 
antallet af forbindelser som udtryk 
for kompleksiteten.  
 Mange forbindelser er det samme 
som høj kompleksitet? 

Outside academia Pareto (Vilfredo 
Pareto, Italian economist) is best known 
for one of his empirical observations. An 
avid gardener, he noticed that 80 percent 
of his peas were produced by only 20 
percent of his peapods. A careful 
observer of economic inequalities, he 
saw that 80 percent of Italy’s land was 
owned by only 20 percent of the 
population. (...) His most celebrated 
discovery was that income distribution 
follows a power law, implying that most 
money is earned by a few very wealthy 
individuals, while the majority of the 
population earn rather small amounts. 

Albert-Lászlo Barabási 
Linked, 2002 
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 Eller stor rigdom. Og punkterne refererer til individer. Personer. Og 
så griber vi fat i koordinatsystemet for de skalafri netværk som vi så på før, 
og så skal du bare se løjer! 
 På den lodrette akse har vi 
stadig individer, personer, enheder, 
nodes. Men på den vandrette tæller 
vi ikke længere forbindelser, men 
derimod kompleksitet. 
 Men kurven er den samme? 
 Med det resultat at et meget 
højt antal personer lever med lav 
kompleksitet, mens et lille antal per-
soner lever med høj kompleksitet. 
 Mange fattige, få rige. 
 For hver ny teknologi der bli-
ver opfundet, opstår der ny kom-
pleksitet. Samtidig vokser jordens 
befolkning. Hvis vi skal tegne begge dele ind i koordinatsystemet, så må 
den vandrette akse for kompleksiteten nødvendigvis forlænges, og det sam-
me må aksen for antallet af nodes eller mennesker.  
 Med både højere kompleksitet og flere mennesker, må kurven som 
viser sammenhængen mellem dem, nødvendigvis rykkes ”opad” eller ”ud-
ad” og blive ”større” for at kunne tælle alle individer eller nodes.  
 Men en skål ris er stadig kun en skål ris, og de som fødes til at være 
koblet på det lokale eller det globale skalafri netværk uden de mange fede 
forbindelser, gør at kurven får et endnu højere antal af individer som kun 
har få forbindelser – altså holdes fast i fattigdom.  
 Med mere af alt bliver ekstremerne større? – Kan man ikke nøjes med at 
”forlænge den ene akse”? 
 Den med individer eller den med kompleksitet? – Det du i virke-
ligheden spørger efter, det er om man ikke kan gøre kurven stejlere: om 
man kan sikre at selvom kompleksiteten stiger, så får alle del i den.  
 Ja? 
 Jo. Det kaldes politik. Jo stejlere kurven er, 
desto mere jævn er fordelingen af kompleksitet, og 
desto mindre risiko er der for kollaps på grund af ubalance mellem høj- og 
lavkomplekse dele af samfundet. Det er derfor det er så vigtigt at samfund 
har en middelklasse. Det er ikke bare for der skal være nogen til at købe 
videoerne med Riverdance og holde liv i byggemarkederne. 

 

If a free society cannot help the many 
who are poor, 
it cannot save the few who are rich. 

JFK 
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 Opgaven for fremtiden er at skabe en eller anden form for balance uden at 
reducere ubalancen så meget at det ender i den rene social-entropi? 
 For så ender det bare i nye ubalancer. Med mindre alle systemer ender 
i entropi. Og så er her jo heller ikke til at være! – Men så længe der er puls 
er der liv! Kunsten er at nedbryde barriererne mellem de forskellige kom-
pleksitetsniveauer, så det sker uden at de mest komplekse systemer kollap-
ser. Uden at dåsen med overtryk eksploderer! Og trykket går af bøtten med 
et brag! 
 Mens vi forbliver lige så lykkelige som vi har været siden 1948? 
 Ellers skulle da stå fa’en i at lave verden om! 
 Hvis det ikke lige var fordi miljøet ikke kan holde os ud længere? – Fremtiden 
ser virkelig lys ud ifølge Cornelius Magnussen, hvabehar?  
 Hvorfor tror du de har lukket mig inde her? – 
Sidste hypotese!  
 ”Ny teknologi skaber social polarisering, og det er først når teknologien er 
ved at være forældet, at den skaber en udligning, en generel velstandsstigning.” 
 Det tager tid før frugterne af ny teknologi spreder sig til bunden af 
samfundet. I begyndelsen er det hovedsagligt dem som ejer teknologien der 
høster udbyttet. Ny teknologi skaber en polarisering. Øget velstand til dem 
der ejer den, dekompleksitet for dem der ikke gør, og dermed alt andet lige: 
fattigdom! Eller i hvert fald arbejdsløshed, indtil de finder noget nyt at leve 
af. Deres overlevelse afhænger dels af deres egen evne til at omstille sig, 
dels af i hvor høj grad dem som tjener på den nye teknologi, føler sig socialt 
forpligtet til at sikre fattigrøvenes overlevelse. 
 Der er delte meninger om, hvordan livet egentlig var i middelalderen; 
den ene uge siger historikerne at folk døde som fluer, den næste dag at de 
fik varieret kost med eksotiske krydderier. Sandsynligheden taler for at 
bondebefolkningen levede af grød og sild, men at klostrene og adelen fak-
tisk rådede over ikke så ringe fødevarer og kulinariske muligheder endda! 
Men i kølvandet på pesten begyndte levestandarden faktisk at stige for 
bønder og småfolk. Fordi der opstod mangel på arbejdskraft på godserne, 
og bønderne kunne kræve mere i løn. Men da den første industrielle revo-
lution begyndte i renæssancen på grund af de mange nye opdagelser og 
opfindelser, så var det ikke bønderne der blev bedre stillet. Det var den nye 
borgerstand inde i byerne og de såkaldte kronbønder. Altså de bønder som 
ejede deres egen jord og var privilegerede af kongen. Og derved kom 
renæssancen til at vende op og ned på hele samfundsstrukturen! Adelen 
blev kørt ud på et sidespor, kongen og borgerskabet kom til at stå hinanden 
nærmere og nærmere, og efterhånden som tiden gik og krigene blev flere og 

Hypotese XV 

http://www.baade-og.dk/


© Lene Andersen, 2015, andersen@andersenske.dk 
Find altid seneste udgave på www.baade-og.dk  222 

flere, så var det bondebefolkningen der blev udskrevet som soldater, bonde-
befolkningen som blev plyndret, når soldaterne drog hærgende gennem 
landet, og også bondebefolkningen som i 1733 blev pålagt stavnsbåndet! 
 Virkelig store samfundsomvæltninger? 
 Og noget lignende skete i alle andre europæiske lande. Men da så 
endelig stavnsbåndet blev ophævet i 1788, og bønderne alle mulige andre 
steder opnåede noget lignende – Den franske Revolution var som bekendt i 
1789 – så var det en stakket frist, for det næste der skete, det var at damp-
maskinen for alvor blev taget i brug og industrialiseringen tog fart. Befolk-
ningsoverskuddet på landet blev tvunget ind til byerne og ud i kulminerne, 
dér hvor man havde den slags, landproletariatet blev med andre ord et 
byproletariat, og det varede en rum tid, før den nye teknologi for alvor kas-
tede noget af sig til den fattigste del af befolkningen. 
 Deraf Malthus’ fine lille graf? 
 Malthus, Karl Marx og så fremdeles! Først da den anden industriali-
sering havde varet i nærheden af hundrede år, begyndte menigmand rigtigt 
at få noget ud af den. I hvert fald i Skandinavien og USA. 
 Den første rigtige velstandsstigning kom i 
mellemkrigsårene, hvor der for første gang opstod 
en gryende middelklasse. I Danmark blev vi gul-
laschbaroner allerede under første verdenskrig – det 
var derfor Emma Gad skrev Takt og Tone i 1918, så 
dem der ikke kom fra et hjem med klaver kunne lære at begå sig alligevel – i 
resten af Skandinavien og USA kom forbrugsfesten i 20’erne. 
 Så kollapsede økonomien i ’29 og Anden Verdenskrig kom, men bag-
efter spredte velstanden sig til resten af den vestlige verden og også til bun-
den af samfundet. I 50’erne herskede der med andre ord for første gang i 
historien et stort og bredt velstandsboom i vores del af verden  
 Men da var den teknologi som skabte velstanden ved at være forældet? 
 Da sang industrisamfundet på sidste vers, og vi var på vej til de første 
computere. 
 Og nu er vi på vej med nanoteknologien allerede inden alle har fået en 
bærbar pc? 
 Gæt selv om det er holdbart. – Den eneste anden fortolkning jeg kan 
komme på, er at en generel og bred velstandsstigning udelukkende opstår i 
kølvandet på masseudryddelser. Simpelthen fordi ny teknologi opfindes i 
konkurrencen om overlevelse mellem mange individer, og derfor giver 
teknologien isoleret set ikke noget øget overskud, den er blot et udtryk for 
at man udnytter de givne ressourcer mere optimalt. Men der er stadig flere 

Vær ikke snobbet. 
Vær ikke vigtig. 
Vær ikke underdanig. 
Vær fordringsfuld overfor Dem selv 
men ikke over for Andre. 

Emma Gad, 1919 
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munde som skal mættes med de samme ressourcer. – Der findes ikke frem-
skridt. – Først i det øjeblik X procent af befolkningen fjernes fra regnestykket 
på grund af sygdom eller krig, begynder de tilbageværende at få mærkbare 
fordele ud af den bedre ressourceudnyttelse som fandt sted inden masse-
udryddelsen.  
 Forbrugsfest efter pesten, efter Første Verdenskrig og efter Anden Verdens-
krig? 
 Det skulle ikke undre mig om Trediveårskrigen og Napoleon havde 
samme effekt.  
 Hvad så med faldende fødselstal? Det må vel være det samme? 
 Men det ændrer ikke ved polariseringen. Masseudryddelser har den 
effekt at de rusker op i den sociale struktur. Høj som lav kommer i samme 
båd, og genopbygningen kræver alles deltagelse. Dem som ejer den nyeste 
teknologi kan ikke spille de fattige ud mod hinanden, for teknologien er 
kun sjov at eje, når der er nogen der har råd til at bruge den. – Og dermed 
er vi tilbage ved både Malthus og Marx, og så er der som sædvanligt ikke 
noget nyt under solen. 
 Fremtiden bliver fuldstændig ligesom nu, bare ander-
ledes? 
 Og grunden til at det bliver sådan, det er at der 
er fire eller fem mekanismer som ligger til grund for 
al biologisk, økonomisk, social, politisk og kulturel 
udvikling: de kaotiske processer, skalafri netværk, 
væksten i co-evolutionær diversitet, strukturel dyb-
de, Elliot-bølger og så den evindelige puls som strøm-
mer gennem alt. 
 Og vupti, fire milliarder år senere sidder vi her og 
drikker kaffe? 
 Ikke nok med det, vi er oven i købet klar over, 
at vi gør det! – Henter du mere? 
 Absolut! – Din medicin virker nu? 
 Hent nu bare den kaffe! – Og husk kage! 
 
 

 

Cyberspace embodies the ultimate 
freedom of speech. Some may be 
offended, others may love it, but the 
content of a Webpage is hard to censor. 
Once posted, it is available to hundreds 
of millions of people. This unparalleled 
license of expression, coupled with 
diminished publishing costs, makes the 
Web the ultimate forum of democracy; 
everybody’s voice can be heard with 
equal opportunity. Or so insist constitu-
tional lawyers and glossy business 
magazines. If the Web were a random 
network, they would be right. But it is 
not. The most intriguing result of our 
Web-mapping project was the complete 
absence of democracy, fairness, and 
egalitarian values on the Web. 

Albert-László Barabási 
Linked, 2002 
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∆ΙΑΨΑΛΜΑΤΑ V  
 
 
Anden Verdenskrig og dens menneskeforagt er og bliver vendepunktet i 
den moderne vesteuropæiske selvforståelse, og med til dette vendepunkt 
hører også spørgsmålet ”hvordan kunne det ske?”.  
 Utallige forklaringer er blevet givet, og nogle af dem kredser om den 
tanke, at der er noget specielt ved det tyske folk, den tyske folkesjæl eller 
den tyske kultur, som førte tyskerne ud i blind lydighed over for faderfigu-
ren, despoten, psykopaten, menneskehaderen, antisemitten, folkeforføreren, 
pop-ikonet Adolf Hitler, og gjorde dem til en kollektiv, arbejdsom dræber-
maskine.  
 Men den forklaring er lige så farlig og forkert som menneskeforagten 
og antisemitismen selv. Dels stigmatiserer den et enkelt folk som værende 
”anderledes” og ”farlige” og fratager dem dermed en del af deres menne-
skelighed. Deriblandt muligheden for at kunne have handlet på nogen 
anden måde. Dels udelukker forklaringen muligheden for at andre natio-
ner, andre folk kunne komme til at gøre noget lignende. Der ville dermed 
ikke være noget at lære af historien, ingen mulighed for at forebygge en 
gentagelse, for vi ville selv være ”hævet” over en lignende adfærd, alene 
derved at vi jo ikke er tyskere.  
 Kun ved at erkende at vi selv, hver og en af os, uanset nationalitet, 
kultur, etnisk oprindelse, køn og alder, rummer samme potentiale og altid 
kollektivt befinder os i Tyskland anno 1932, kan vi komme en gentagelse i 
forkøbet. 
 I min børnehave gik der en pige, vi ikke kunne lide. Jeg ved ikke, 
hvad hun havde gjort, for at vi ikke kunne lide hende. Formodentlig ingen 
ting. Der var ingen, der ville lege med hende, og hver dag til frokost, når 
nogen af praktiske grunde kom til at sidde ved siden af hende, handlede 
vores barnlige snak mest om, hvordan vi kunne give hende bank. Med 
munden fuld af kødpølsemadder og rugbrød med figenpålæg udtænkte vi i 
entusiastiske vendinger og i hendes påhør (det var jo deri hele morskaben 
lå!) den ene nedrige straf efter den anden, såsom at save en betonmur over 
og vælte den ned over hende eller slæbe hende ud i sandkassen og hoppe 
på hendes hoved.  
 Da jeg var omkring ti år, tog fornøjelsen en mere abstrakt karakter. 
Morten introducerede de såkaldte ”spøgelseshuse”. Ikke at der var meget 
spøgelse over dem, det var nærmere en slags torturmaskine: man tager et 
A4-ark og tegner et højhus med 3-4 etager og 2-3 rum på hver etage. I 
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toppen er der en dør ind, og i bunden er der en dør ud. På vejen gennem 
huset er der i hvert værelse en ny form for lemlæstelse, som ikke lader 
hverken Den spanske Inkvisition eller Auschwitz noget tilbage at ønske: 
pinebænke, syrebade, kødhakkemaskiner, roterende knivblade, motorsave, 
slanger, rotter, giftige edderkopper, skjulte lemme i gulvet, som man falder 
igennem, døre til friheden, som viser sig at være bluf, hæ-hæ-hæ, et bassin 
med hajer og et rum med brandbomber. Lige så snart vi var overladt til os 
selv og de lektier, vi burde lave, kom blyanten og linealen frem, og vi 
begyndte på hver vores spøgelseshus, der gerne skulle overgå det forrige i 
pinsler!  
 Hvorfor? Hvad fik søde og harmoniske børn fra velfungerende, kær-
lige middelklassehjem i de københavnske forstæder til at svælge i død og 
lemlæstelse og udtænke den ene rædsel efter den anden? Gode kammerater 
som gik til fodbold og spejder og spillede blokfløjte i skolens orkester. Der 
er to svar: Det første er lyst! Ren og skær vellyst! Det andet er skabelsen af et 
skodmenneske: Et skodmenneske som ikke fortjener at leve. I børnehaven 
var dette skodmenneske konkret, sammen med Morten rent abstrakt. Men 
suset var det samme. Skodmennesket skulle lide og dø, fordi det var fedt, at 
det skulle lide og dø! Rigtigt, rigtigt nederdrægtigt forrygende FEDT!  
 Og det fede lå i, at det skulle skrige! 
 

http://www.baade-og.dk/


© Lene Andersen, 2015, andersen@andersenske.dk  
Find altid seneste udgave på www.baade-og.dk  227 

 
 
 
 Hvad sagde Grete? 
 At du spiser som en gris og råber ad de andre. 
 De er kraftedeme også for ulækre! – Men du fik 
en kande kaffe? 
 Og to guldbarrer fra automaten. Uden krokant. 
Kagen var ikke færdig endnu. – Du er krævende, er du klar over det? 
 Frøkenen er ved at være mør? 
 Frøkenen har været mør siden klokken tolv! – Du er sikker på at det ikke er 
speed, de har givet dig? 
 Det kunne være jeg skulle foreslå det! – Giver du op? 
 Nej. Jeg er ikke typen.  
 Var Rita derude? 
 Hun spurgte hvordan det gik. 
 Hvad svarede du så? – Mælken! 
 Her! – At du opfører dig eksemplarisk og helt igennem som en gentleman. 
Men de ville gerne have at jeg ikke overanstrenger dig. 
 Fy for helvede noget tyndt sprøjt! 
 Er den værre end den forrige? 
 Hvad synes du selv? Duer det til at vaske vinduer i? – Nå! Så var 
spørgsmålet ”Hvem er vi?” Og tidspendulerne! – Hvis du altså er klar? 
 Jeg skal nok tage mig sammen! – Kaldte du dem ikke for ”dessert”? 
 For nu kommer vi nemlig til det, du indledte 
med at tale om: at de ting vi omgiver os med spejler 
vores værdier. Men det er slet ikke det eneste som er 
interessant ved tidspendulerne! 
 Det var dem I arbejdede med på tv-serien?                                                            
 Det var dem vi arbejdede mest med på serien. Det er dem der define-
rer, hvorfor vi tænker og handler som vi gør i vores kultur. Og det er dem 
der giver os et praj om, hvor vi er på vej hen. Tidspendulerne handler om 
den måde Vesteuropa har udviklet sig på de sidste små 3000 år. – Fy for 
saaatan! Du er sikker på at det ikke er te?  
 Den er godt nok ikke det bedste... – Skal jeg hente noget nyt? 
 Vi kan også ringe efter roomservice! 
 De bliver sure i køkkenet, hvis man kommer rendende i tide og utide? 
 Måtte du betale for kaffen? 
 Nej. 

Hvem er vi? 
Husk de ældste tider,  
forstå hver generations epoke. 
Spørg din far, og lad ham fortælle 
dig, dine gamle, og lad dem betro 
det til dig. 

5. Mosebog 32; 7 

Tidspendulerne 
Nej det behøver ikke å være plagiat. 
Samtidige tænker ofte det samme. 

Soya 
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 Det var da altid noget! Nå, lad os se, om det ikke går. – Tidspenduler-
ne! Da vi arbejdede med serien, så vi på den sociale, den teknologiske, den 
erkendelsesmæssige og den kulturelle udvikling, og vi fandt ud af at kultu-
ren har bevæget sig frem til det vi kender i dag, gennem en række modsæt-
ninger. Den ene kulturelle strømning har afløst den næste, og hver gang har 
der været tale om en modreaktion i forhold til den forrige.  Deraf pendul-
bevægelsen. Teknologien udvikler sig, samfundet udvikler sig, gamle vær-
dier mister deres gyldighed og nye bryder frem. Nye værdier opstår, 
samfundet indretter sig, opfinder ny teknologi, og gamle værdier viser sig 
ubrugelige.  
 Det lyder umiskendeligt som dialektisk materialisme! 
 Du har læst Marx? 
 Nej, men jeg har gået på rød lilleskole.  
 A-hvad har du? 
 Fra første til fjerde klasse.  
 Du sidder ikke her og fortæller mig at frøken Pradastøvle er marxist? 
Ha! Det er kraftedeme sjovt! Det er eddermageme morsomt! Er det dine 
skolelæreforældre som... ja, det er det selvfølgelig! Ha! Hold da kæft nogen 
hippierøve! Og så gik lille Tenna troskyldigt rundt og forberedte sig på 
revolutionen og drømte om at flytte til Sovjet og blive komsomol-leder og 
lægge blomster ved Lenins grav på 1. Maj? 
 Det var der faktisk en af mine klassekammerater som var med til. Hans far 
sad i hovedbestyrelsen i DKP.  
 Og lille Tenna var grøn af misundelse? 
 Lille Tenna skulle med sin far og mor til familiefest på Fyn den weekend, og 
for ikke at stå tilbage for nogen insisterede hun ikke alene på at have sit røde tør-
klæde om halsen hele weekenden, hun rejste sig også op under desserten og holdt 
tale om, hvor galt det ville gå kapitalisterne så snart revolutionen brød ud. – Det 
var vist nok dér, mine forældre besluttede at jeg skulle skifte skole.  
 De var ikke kommunister? 
 SF. Min morbror og tante var kommunister. Og boede i nærheden og havde 
sendt min fætter på samme skole. 
 Og så tænkte dine forældre: ”Det er vel nok en fremragende idé! Rød 
Lilleskole! Vores datter skal være kommunist!” 
 Min far var lærer på den kommuneskole vi hørte til, og min storesøster gik 
der og det var ikke nogen succes. – Det skal retfærdigvis siges at næst efter mine 
forældre, så var det min morbror og tante som fandt talen mest pinlig. Min mosters 
mand, derimod, som var kontorchef i ØK morede sig storartet! Men han havde 
selvfølgelig også humoristisk sans. 
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 Ja, humor har jo aldrig ligefrem været kommunismens kendetegn! 
– Du har gået på rød lilleskole! Man skal høre meget, før ørerne falder af! 
 Men så kom jeg alligevel over på min fars skole. – I byggede tv-serien på Karl 
Marx??? 
 Man kan ikke sige at vi byggede serien på Karl Marx. Vi opdagede 
bare, da vi havde arbejdet med tidspendulerne i et par måneder, at vores 
metode mindede om det Karl Marx havde haft gang i.  
 Dialektisk materialisme? 
 Det lyder skrækkeligt, når du siger det på den måde! – Lad os sige at 
vi opfandt et system der mindede om noget, andre havde gjort før os. Og så 
brugte vi det til noget andet. Og kaldte det tidspenduler. Vi kunne jo for 
helvede heller ikke gå i medierne i år 2000 og sige at det var en marxistisk 
tv-serie! – Hvad det i øvrigt heller ikke var! Det var det mest kommercielle 
bras jeg nogen sinde har været med til!  
 Fra idealet om arbejder- og bondestaten til en tju-bang-serie der kunne sælge 
reklamer i den bedste sendetid? 
 Fra komsomol-klud til silke med Gucci-logo? Hm? 
 Det går virkelig godt for revolutionen i øjeblikket! 
 Og det er netop dét tidspendulerne handler om: hver epoke, sin tids-
ånd! Og hver tidsånd, sine signaler, og derfor siger tingene omkring os 
noget om de værdier vi har. Og i en vis grad tager vi også form efter tiden 
og dens signaler. Du skal med andre ord ikke føle dig som forræder over for 
din morbror og tante, tværtimod er du menneske! Med-menneske! Med 
sociale behov og antennerne ude. Med sans for det der rører sig. Og med et 
behov for at være en del af fællesskabet, med et behov for at vise andre at du 
er en del af fællesskabet. – Balancegangen ligger så selvfølgelig i, om man er 
med-menneske eller medløber-menneske, men det er en anden diskussion. 
Vi er ikke noget uden vores omgivelser, omgivelserne er ikke noget uden 
os. Vi interagerer med hinanden, og ting vi mente og gjorde for hundrede år 
siden, kunne vi ikke finde på at mene eller gøre i dag. Og omvendt. Fordi 
kulturen udvikler sig. Vores erkendelse bliver større. Og vi følger med. Det 
er vi nødt til! Det er en del af os 
 Og så vælger vi forskellige ting som afspejler vores værdier? Men hvilke 
værdier er det du taler om? Der er selvfølgelig forskel på, om man går i jakkesæt og 
slips og er borgerlig, eller om man er det modsatte og går i hullede jeans, dét kan jeg 
jo godt se. Men det du skrev i den kronik jeg læste, det var jo nærmest at vi slet ikke 
har nogen personlig smag? At vi er fuldstændigt lige så fastlåste i kulturen og 
”kulten” som fortidens animister og åndemanere? 
 Og det kunne du ikke få til at passe? 
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 Nej. 
 Lad os nu kigge på Europas tidspenduler. Så kan vi se, hvad du siger, 
når vi har været dem igennem.  
 De gælder ikke bare Danmark? 
 De gælder især Danmark. Men hele Europa – og USA med, for den 
sags skyld – er så sammenhængende at det faktisk ikke giver nogen mening 
at tale om en kulturel udvikling i Danmark isoleret set. Vi er og bliver euro-
pæere med dansk aroma! 
 Resten af verden har ikke tidspenduler? 
 De har andre tidspenduler. Men dem vi kommer til at tale om, er spe-
cifikke for den vesteuropæiske og amerikanske kultur. Det er dem der er 
hele forudsætningen for at vi overhovedet kan lave de mange sammenlig-
ninger mellem Europa og USA. Tidspendulerne rummer alt det som vores 
tanker og kultur består af. De er med til at definere det vi kalder virkelighed. 
Og dermed, hvem vi er. De giver os den fortolkningsramme vi er afhængige 
af for overhovedet at kunne uddrage mening af verden omkring os. Tids-
pendulerne er den serie af briller som vi op gennem de sidste 2-3000 år har 
forstået verden igennem, og det er dem der er og har været forudsætningen 
for at vores samfund ser ud som det gør lige nu 
 Det er på grund af tidspendulerne vi har demokrati og Cartier-ure i Vesten, 
men ikke i resten af verden? 
 Det er i hvert fald på grund af tidspendulerne at demokratiet funge-
rer her. Og det er på grund af tidspendulerne at vores kultur nu er så kom-
pleks at vi hele tiden sender livsstilsmæssige signaler til hinanden. Det er 
også på grund af tidspendulerne vi ramler panderne mod hinanden, når vi 
står over for mennesker fra andre kulturer, fordi vi tror de tænker ligesom 
os selv. Det gør folk selvfølgelig på nogle meget fundamentale områder, for 
vi er alle sammen mennesker. Men lige så snart vi bevæger os ind på kultur-
specifikke områder – det kan være noget så simpelt som hvorvidt det er god 
opdragelse at smaske, mens man spiser eller ej – så er det vi risikerer at mis-
forstå hinanden på det forfærdeligste. Som oftest endda i den bedste me-
ning! Det er jo for eksempel en forudsætning for at du og jeg kan sidde her 
og tale sammen, at vi har en idé om at vi mener de samme ting med de ord 
vi bruger. Implicit har vi altså begge en formodning om at det vi siger, giver 
mening for den anden, når vi åbner munden. – Eller hvad? 
 Jo…? 
 Men når vi så lærer et andet sprog og ser at ”ko” hedder ”gaj” på 
hindi, og vi står nede midt i Indien og siger ”gaj”, så tror vi at den inder vi 
siger det til, tænker det samme som os, men det gør han ikke. For i Indien er 
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koen et helligt dyr og har en hel masse andre betydninger end vores rød-
ternede Caroline-ko har her. Og hvis du har stået foran spejlet på dit hotel-
værelse i Bombay hele morgenen og seriøst overvejet, om du skulle være 
”sej sild i designershorts” eller ”laid back turist i flip-flapper” så vil inderen 
stadig kun se ”en europæer på ferie”. Simpelthen fordi han ikke aner hvad 
dine koder går ud på. Det er dét, tidspendulerne handler om! – Og det var i 
øvrigt aspekter som Karl Marx slet ikke kom ind på! Hvordan skulle han 
også overhovedet have kunnet det? 
 At kulturerne er forskellige?  
 Det gjorde han jo nok, men hele signaluniverset var kun i sin spæde-
ste vorden på hans tid, og hans ”løsningsmodel” for alle kulturer var one 
size, fits all. Det var dér han begik sin største fejl. Eller i hvert fald én af dem. 
– Hør her, vi kan ikke vide alt om alle andre kulturer. Vi kan heller ikke 
redegøre for alle forskelle mellem alle kulturer, så vi er rustet til at møde 
alle andre mennesker uden at kvaje os over for hinanden. Men vi kan finde 
ud af, hvem vi selv er. Vi kan lære vores egen kultur at kende og lære, hvor-
for vi tænker og forstår verden som vi gør i vores kultur, og når vi har gjort 
dét, så har vi forudsætningen for at se, hvorfor vi selv er så mærkelige, og 
hvor vi adskiller os fra dem vi møder og dermed kan vi undgå de værste 
misforståelser. Men kulturen er ikke statisk. Ingen kultur er statisk.  Kultur 
er en proces. Ligesom evolutionen. Ligesom universet. Hver epoke i vores 
historie udgør en slags filter som vi ser og forstår verden igennem. På dét 
tidspunkt. På vores vej mod en stadigt mere og mere kompleks forståelse af 
verden, på vores vej mod en mere og mere kompleks kultur ”svinger” 
udviklingen sig frem mellem epoker af forskellige virkelighedsopfattelser. 
Fra én forståelse af virkeligheden til dens modsætning. Eller i hvert fald til 
noget der minder om en modsætning. Et eller andet er epokerne jo nødt til 
at have til fælles. Postmodernismen er jo ikke modpol til kristendommen, 
for eksempel. Men visse aspekter af protestantismen var modpol til katoli-
cismen. Romantikken var modpol til oplysningstiden, men ikke til kristen-
dommen. 
 For at kunne sige noget om fremtiden så vi altså på, hvordan histo-
rien indtil nu har bevæget sig gennem en række modsætninger for at nå 
frem til det kulturelle landskab, vi har i Vesteuropa i dag. Tidspendulet er 
en metafor for den proces.  
 Modernismen afløses af postmodernismen?  
 Puls! Gennem at svinge sig fra pol til pol driver tidspendulerne 
kulturen og menneskene i kulturen frem mod stadigt højere niveauer af 
kompleksitet. Men pas på! Der er ikke nødvendigvis tale om ”højere” 
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niveauer af viden eller verdensforståelse, godhed eller andre herlige ting! 
Kompleksiteten er værdineutral. 
 ”Der findes ikke fremskridt”? 
 Der findes kun fremskridt i det omfang forandringerne medfører både 
større friheder og større tryghed! Både-og! Ellers er det bare varm luft. 
 Helt nihilist eller værdi-relativist er du altså ikke? Der findes godt og ondt? 
 Der findes gode liv og der findes rædsomme liv. Vi regulerer det selv 
for hinanden. Og det vil vi fortsætte med at gøre! – Men da vi først havde 
forstået, hvorfor pendulerne havde svinget som de gjorde, og vi havde set, 
hvorfor det havde svinget sig frem til dér, hvor de er i dag, så brugte vi dem 
til at sige noget om, hvordan fremtiden bliver. Og så kommer vi til dét, som 
du vel egentlig kom for at høre om. Det du troede, du kom for at høre om. 
 De signaler vi sender? 
 Og fremtiden. 
 Men kan man det? Bruge historien til at forudsige fremtiden? 
 Det var i hvert fald det vi påstod over for os selv at man kunne! Bum! 
 Alt i alt arbejdede vi med fem tidspenduler. Trendpendulet, idépen-
dulet, religionspendulet, de videnskabelige paradigmers pendul og argu-
mentpendulet. Fem niveauer af vores virkelighed som havde gennemgået 
en pulserende udvikling over de seneste 2500 små 3000 år. Og dertil kom så 
det fænomen der hedder selverkendelse. Vores selvindsigt. Vi kiggede sim-
pelthen på den menneskelige evolution og udviklingen af vores egen forstå-
else af, hvad det betyder at være menneske. Og dét er interessant! Det dér 
med mennesket er nemlig slet ikke nogen selvfølge! Tværtimod tog det ufat-
teligt lang tid fra homo sapiens sapiens var en realitet på den afrikanske 
savanne, og til vi som mennesker opdagede at vi selv er til, at vi er menne-
sker, simpelthen. 
 Hvad skulle vi ellers være? 
 Godt spørgsmål! Men det ser vi på, når vi er færdige med tidspen-
dulerne: Hvor kommer mennesket fra? Hvad vil det egentlig sige at være 
menneske? Hvor kommer vores sprog og kultur fra? Hvorfor er mennesker 
generelt som de er, og hvad er det i os der betinger vores måder at reagere 
på? Alt sammen nyttige sager at kende til, når man skal skrive historier om 
fremtiden, hvor individer af homo sapiens skal fungere under præmisser 
som indtil videre er helt ukendte for os! 
 Det lyder som en ordentlig mundfuld! 
 Har jeg nogensinde lovet at vi blev færdige i dag? 
 Skal vi have i morgen med? Sig mig hvor meget har du forberedt? 
 Du så selv lejligheden.  

http://www.baade-og.dk/


© Lene Andersen, 2015, andersen@andersenske.dk  
Find altid seneste udgave på www.baade-og.dk  233 

 Der var bøger over alt! 
 En hel del af dem har jeg sågar læst! 
 Vi skal ikke igennem indholdet af dem alle sammen, vel? 
 Vi har klaret en god portion af dem allerede! Lad os nu bare se på 
tidspendulerne! 
 Havde du tænkt dig at jeg skulle komme i morgen også? 
 Hvem ved, måske kan du slet ikke undvære mig når du går herfra om 
et par timer?  
 Det tvivler jeg sjovt nok på! 
 Man skal aldrig sige aldrig! – Nå! Der findes flere penduler end de 
fem jeg lige nævnte, men det var dem vi arbejdede med i serien. – Har du 
skrevet dem ned? 
 Ja.  
 Godt. Det mindste pendul først; trendpendulet.  
 Og det kan sige noget om fremtiden? 
 Det kan sige noget om forudsætningerne for frem-
tiden. Om du så tror på det jeg siger om fremtiden 
eller ej, det må du selv om. Nå! 
 Det 20. århundrede bestod af en række årtier 
som hver især havde deres egen karakter med hensyn 
til politik, kultur, mode, kunst, arkitektur, design, øko-
nomi, holdninger et cetera. Hver deres trend. En trend 
eller karakter som var en modreaktion til det fore-
gående årti, som igen var en modreaktion på årtiet 
forinden. Der var ikke tale om præcise årtier, mere cirka-årtier. 
 Intervallerne var måske kaotisk uregelmæssige? 
 Eller tog form som en Elliot-bølge. Det var ikke noget vi gik op i. For 
trendpendulet handlede bevægelsen meget om kulturel udvidelse og 
sammentrækning. Efter en udfarende epoke kom en mere indadsøgende. 
En puls, faktisk. Så hvorvidt det skal være det ene eller det andet mønster 
pendulet fulgte, det ved jeg faktisk ikke. – Jeg håber du kan din historie, for 
det bliver den hurtige gennemgang! 
 Historiske datoer og den slags var ikke det vi havde mest af i skolen… 
 Hverken det ene eller det andet sted, går jeg ud fra? Og som uddan-
net journalist var det vel nærmest et eksamenskrav at være historieløs? 
 Det var i hvert fald ingen hindring.  
 Til gengæld er du i stand til at spotte dialektisk materialisme på miles 
afstand og kan din marxistiske tekstanalyse? 
 Jeg er vel barn af min tid? 

 

Trendpendulet 
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 Det er dét vi alle sammen er, og det er præcis 
dét tidspendulerne handler om! Så altså; det 20. år-
hundrede: vi begynder med 1900-1912!                    
 Det første årti oven på fin de siècle-stemningen 
fra 1890’erne var præget af en enorm, praktisk op-
findertrang og fornyelse. Ford startede masseproduktionen af biler, og 
Brødrene Wright foretog deres første flyvning. Einstein udarbejdede rela-
tivitetsteorien, Freud udviklede grundlaget for den moderne psykologi. 
Picasso og Braque grundlagde kubismen, og kvinderne fik valgret mange 
steder. I 1901 blev den første Nobelpris givet til grundlæggeren af Røde 
Kors, og i 1903 fik Marie Curie prisen i fysik som den første kvinde. Det var 
i det årti elektriciteten vandt udbredelse, og i det hele taget blev der opfun-
det en rasende masse ting som vi stadig bruger den dag i dag. Neonlyset 
som vi talte om tidligere blev opfundet i 1909, og det samme gjorde farve-
filmen. Det vrimlede med opfindelser og fremtidstro og tiltro til teknologi-
en. Og så byggede man også Titanic, og så ved du sikkert selv, hvordan det 
gik? 
 Det sank!  
 1912. Og med det sank en hel tidsånd og et helt 
blomstrende årti. Der kom en modreaktion: årtiet cir-
ka 1912-1919. Et årti i krigens tegn og de store om-
væltningers tegn. I Europa, Rusland og Tyrkiet, 
Første Verdenskrig. Japan, Thailand og Kina ville 
også være med til at slås, det samme ville en hel del 
mellem- og sydamerikanske stater – det var jo trods 
alt første- og andengenerations indvandrede euro-
pæere som sad på magten – og da Tyskland indledte den uindskrænkede 
ubådskrig i 1917, gik USA også med – og gudskelov for det! Krigen ophørte 
den 11. november 1918, og da var 10-12 millioner mennesker blevet dræbt, 
og omkring 70 millioner mand havde været under våben. I Rusland kom 
revolutionen, og tyrkerne gik så i øvrigt i gang med folkedrabet på arme-
nierne. Død og elendighed over hele linien! 
 Festligt årti!                    
 Der var gang i den i da dine bedsteforældre 
blev født! – Versailles-traktaten blev underskrevet i 
1919, og modreaktionen til al tumulten og elendigheden, da Krigen og revo-
lutionen endelig var forbi, blev de festlige, brølende 20'ere i Skandinavien 
og USA, de apatiske 20’ere i resten af Europa og de revolutionære 20’ere i 
Rusland! Tre forskellige modreaktioner, men dog modreaktioner. 

1900-1912 
As far as the laws of mathematics 
refer to reality, they are not certain, 
and as far as they are certain, they 
do not refer to reality. 

Albert Einstein 

1912-1919 
Mens en oprørsbevægelses historie, 
selv om den er kollektiv, altid handler 
om et resultatløst engagement i det 
reelle, en dunkel protest, som hverken 
betjener sig af systemer eller grunde, er 
en revolution et forsøg på at forme 
handlinger over en idé, støbe verden i 
en teoretisk form. Det er derfor, oprøret 
kun dræber mennesker, mens 
revolutionen på een gang ødelægger 
mennesker og principper. 

Albert Camus 
Oprøreren, 1951 

1919-1929 
Either this man is dead  
or my watch has stopped! 

Marx 
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 På én og sammen gang? 
 Lige netop dér fulgtes vi ikke ad, men det varede til gengæld også 
kun ti år.   
 I USA boomede underholdningsindustrien, og de begyndte at arbejde 
med tonefilm. 1927 havde den første af slagsen premiere. Prêt-à-porter op-
stod. For første gang begyndte man at masseproducere modetøj til den brede 
befolkning. Så de kunne have noget smart at tage på, når de gik i biografen. 
Jazz-musikken opstod, det samme gjorde charlestondansen, og Josephine 
Baker rejste rundt i Europa med sit bananskørt. 
 Og bekræftede alle fordomme om ”negermusik”? 
 Meget pikant i 1925! – Men politisk set er peri-
oden interessant, fordi det var her man første gang 
forsøgte at skabe Folkenes Forbund, forløberen for 
FN. Det var i forbindelse med Versailles-traktaten og 
rekonstruktionen af Europa at den amerikanske præ-
sident, Woodrow Wilson, foreslog et forbund som kunne løse internationale 
konflikter ad fredelige veje og bruge ikke-militære sanktionsmidler. Virke-
lig en banebrydende tanke i menneskehedens historie, faktisk! De stiftende 
medlemmer var de stater der vandt Første Verdenskrig, og der var mange 
af dem som trådte ind i Forbundet allerede i 1920, da de mødtes i Geneve 
første gang. – Det eneste man bare lige skal huske, inden man begynder at 
juble, så man ikke kan få armene ned igen, det er at den gang så verden jo 
altså en hel del anderledes ud. Simpelthen fordi en stor del af den var 
europæiske kolonier som ikke blev betragtet som ”nationer” der kunne 
træde ind eller ud af noget som helst! Så det der med ”Folkenes Forbund” 
var altså en sandhed med modifikationer. Men der var fire nationer som slet 
ikke deltog da Forbundet blev stiftet. Især to af dem er interessante. Lad 
mig se, om du kan gætte hvilke! 
 Når du siger det på den måde… Det kan da ikke være USA? 
 Til trods for at det var Woodrow Wilsons idé. – Hvem var den anden?  
 Som ikke trådte ind i Forbundet? 
 Som slet ikke deltog. – Jeg kan sige så meget at det er sjovt at netop 
dét land skulle gøre USA selskab ude i kulden… 
 Iran? 
 Indtrådte i 1920 samtidig med Danmark. Det hed Persien den gang.  
 Irak? 
 Indtrådte 1932 efter at have været britisk mandatområde under For-
bundet siden 1920. 
 Afghanistan? 

En bred sammenslutning af nationer i 
henhold til særlige overenskomster må 
oprettes for at skabe gensidige garantier 
for alle, store såvel som små, staters 
politiske uafhængighed og territoriale 
ukrænkelighed. 

Woodrow Wilson 
Tale til det amerikanske senat, 1918 
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 Indtrådte 1934. – Men rent geografisk er du i det rigtige område… 
 Saudi Arabien? 
 Årsagerne til ikke at melde sig ind har jo nok været forskellige; til 
gengæld varede det heller ikke særligt længe, inden der ikke var meget 
Forbund at træde ind i. Det var nemlig stort set magtesløst i praksis. 
Formodentlig netop fordi visse lande holdt sig ude. Men vi skal lige have 
gjort 20’erne færdige!  
 I Tyskland og Italien ulmede forurettelsen, 
fordi de følte sig snydt i forbindelse med Versailles-
traktaten. Mussolini greb magten i Italien i 1924, 
samme år som Hitler blev smidt i fængsel for høj-
forræderi, og det var som bekendt dér han skrev 
Mein Kampf! – Eller ”skrev” er vel så meget sagt, alle-
rede den dikterede han… 
 Det var Versailles-traktaten der bragte både Hitler 
og Mussolini til magten? 
 Og når man kigger på, hvad der faktisk var på vej af reformbevæg-
elser og modernisering og industrialisering, kompleksitetsforøgelse i hele 
området fra Tyrkiet ned over Palæstina og hele vejen over mod Indien, 
efterhånden som briterne trak sig ud af deres mandatområder – tvunget 
eller ikke tvunget – og betænker at Anden Verdenskrig blev det som satte 
en stopper for udviklingen, så må man sige at hvis der er nogen der over-
hovedet har tænkt sig at tage ved lære af historien, så ville Versailles-trak-
taten være et ganske og aldeles udmærket sted at begynde sine studier!  
 Hvis tyskerne og italienerne ikke havde følt sig snydt, havde verden set 
anderledes ud? 
 Meget! Kemal Atatürk nåede at reformere Tyrkiet så meget at moder-
niteten bed sig fast, men ellers… du kan selv se resultatet i fjernsynet hver 
aften! 
 20’erne er i virkeligheden et ret interessant årti?  
 Det er sjældent der er nogen der hæfter sig synderligt ved det, men i 
al ubemærkethed har det faktisk formet vores hverdag, selv i dag. Egentlig 
tror jeg at det var et årti vi på mange måder ville kunne identificere os med. 
Om ikke andet, så fordi der i Skandinavien og USA som helhed var virkelig 
gang i den. Forbrugsfest og diplomatisk overarbejde! – Men hvad gør 
penduler? 
 Svinger tilbage igen? Anden Verdenskrig? 
 Ikke endnu. Men det er rigtigt at pendulet svingede oven på de brø-
lende 20’ere. 

 
Fælles blod hører hjemme i ét rige. Det 
tyske folk har ingen moralsk ret til 
kolonialpolitisk virksomhed, så længe 
det ikke engang formår at samle sine 
egne sønner i en fælles stat. Først når 
rigets grænser rummer alle tyskere, og 
der ikke kan bydes dem sikkerhed for 
at mættes, opstår der af nøden i eget 
land en moralsk ret til at erhverve 
fremmed jord. Den plov, som skaffer 
denne, er sværdet, og af krigerens 
tårer gror det daglige brød for efter-
kommerne.  

A. Hitler 
Mein Kampf, 1925 
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 Børskrakket i New York 1929!                                                                              
 Så noget har du lært? 
 Dét og så Marxistisk tekstanalyse! 
 Er det virkelig det mest nyttige du har fået ud 
af den danske folkeskole? 
 Det hjalp at vi havde fat i krakket i forbindelse med 
Elliott før… 
 Naturligvis! – Nå, men USA’s blomstrende økonomi holdt altså ikke! 
Og det gjorde de internationale samarbejdsbestræbelser heller ikke. Med 
børskrakket svingede pendulet – ikke til udgangspunktet med krig, men til 
depression og massearbejdsløshed. Fra de mange fester til folk der stod i kø 
på gaden for en skål suppe. Ingen kunne foretage sig noget. For Europa var 
det det sidste strå der fik læsset til at vælte. Hele den vestlige verden gik 
bankerot, og i 1932 var den økonomiske verdenskrise på sit højdepunkt.  
 Den perfekte grobund for den efterfølgende fascisme? 
 Fascismen var i Italien allerede i 20’erne min 
skat! Og den ulmede lige så tidligt andre steder. Men 
det er rigtigt; 30’erne var dér den slog igennem  
 Japan angreb Kina i 1931 uden at Folkeforbun-
det var i stand til at stille noget op. Derefter meldte 
Japanerne sig ud i 1933. Hitler kom til magten og 
Tyskland meldte sig også ud. I det hele taget én stor, 
grumset nedtur frem til og med 1933! 
 1933? Ikke 1939? Eller ’45? 
 Ikke hvis vi skelner mellem apati og foretag-
somhed. For ud over at Hitler kom til magten, hvad 
skete der så i 1933?  
 Det ved jeg ikke…? 
 Franklin D. Roosevelt blev præsident i USA. 
Han satte gang i New Deal; en masse store, offentlige 
byggeprojekter og vejudbygninger for at få gang i 
økonomien og give folk nogen lønninger de kunne 
købe varer for. Gennem rundhåndede offentlige 
investeringer kom der gang i produktionen. I princippet var det det samme 
Hitler gjorde. Forskellen var bare at Hitler investerede i våben og at hans 
foretagsomhed var båret frem af en massepsykose som ingen formåede at 
stoppe.  
 Verden gik fra apati til krigens raseri. Med Mussolini i spidsen 
begyndte  Italien  en  krig for at  kolonisere  Etiopien  i 1935,  heller ikke  dér  

1929-1933 
Tyskland vil derfor en skønne dag 
befinde sig på niveau med det 
europæiske forfald, før det nogen-
sinde har stået på den europæiske 
frigørelses niveau. Man vil kunne 
sammenligne det med en fetich-
jæger, der hensygner ramt af 
kristendommens sygdomme. 

Karl Marx 

1933-1945 
The common people are always impres-
sed by appearances and results. In this 
context, there are only common people, 
and there is no leeway for the few when 
the many are firmly sustained. 

Niccolo Machiavelli 
The Prince 

I det hellige Spaniens navn og i mindet 
om de mange, der gennem århundre-
der er faldet for et stort, samlet, frit og 
universelt Spanien, henvender jeg mig 
til vort folk for at sige dette: Vi står 
over for en krig, der dag for dag tager 
mere og mere karakter af et korstog, 
af historisk storhed og af folkets og 
civilisationernes betydningsfulde 
kamp. En krig, der endnu engang i 
historien har udset sig Spanien som 
tragediens og ærens kampplads for 
her at løse sig og bringe fred til denne 
forrykte verden. Vor strid og borger-
konflikt, der indledtes den 17. juli, står 
nu som en stærk flamme, der i de 
næste århundreder vil vise vejen. 

Francisco Franco, 1937 
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kunne Folkeforbundet stille noget op. I 1936 udbrød 
Den spanske Borgerkrig der varede til 1939. Samme 
år som Hitler invaderede Polen. Pendulet svingede. 
På det Europæiske kontinent den totale negative og 
destruktive energiudladning, i USA de store offent-
lige byggeprojekter, indtil amerikanerne også blev 
hevet ind i krigen. – Pearl Harbor i 1941! 
 Men er det ikke bare dig, der "læser" en modsæt-
ning ind i de her perioder? 
 Hvordan? 
 Var der reelt tale om en modreaktion, eller er det 
bare noget du postulerer set i bakspejlet? 
 Godt spørgsmål. Vent lidt, så skal vi kigge på 
det! Der er nemlig et par interessante ting ved Anden 
Verdenskrig: 
 Dels var det den første store krig som blev 
udkæmpet på grund af ideologi. Der havde været 
religiøse krige og magtpolitiske krige før, dem havde 
der været masser af! Europa har stort set ikke fået tiden til at gå med andet, 
siden vi blev gamle nok til at stave til Europa! Men det her var første gang 
et fjols stillede sig op foran en folkemængde og overbeviste den om at det 
var en vanvittigt fin idé at gå i krig! Endda i en sådan grad at folket selv bad 
om det! På grund af en vision, en idé! I en forrygende blanding af heltedyr-
kelse, apokalyptisk massedød, selviscenesættelse, kostumefest, jøde- og 
zigøjnerskræk, voldsorgasme, Valhal, Blut, Boden und Bierstube, og uden 
løfter om andet end død og afsavn. Med det overbeviste han masserne om 
at de var udset af Odin og Vorherre til at vinde en krig og dernæst regere 
verden!  
 Sieg Heil! 
 Mit Sauerkraut und Gemüse! Dét havde ver-
den ikke set før! Dernæst blev Krigen omdrejningspunktet for hele det glo-
bale politiske billede som fulgte efter. Her blev skabelonen for Den kolde 
Krig skåret. Den anden ideologiske krig, kunne man sige. Tredje ideolo-
giske krig kan du kalde Korea, og den fjerde, Vietnam. – Plus alt det løse… 
 Endelig afslørede Anden Verdenskrig dybder i 
menneskesjælen som vi helst havde været fri for at 
kende til. Dybder der rystede os langt ud over, hvad 
Første Verdenskrig og dens skyttegravskrig havde 
gjort. Og det var ikke så lidt endda! 

I over seks år har jeg arbejdet på den 
tyske værnemagts opbygning. I dette 
tidsrum er der blevet brugt over 90 
milliarder på det. Den er i dag den 
bedst udrustede i verden og tåler 
ingen sammenligning med situationen 
i 1914! Min tillid til den er urokkelig! 
Når jeg kaldte denne værnemagt 
under våben, og når jeg nu af det tyske 
folk forlanger ofre – om nødvendigt 
det største offer – har jeg ret til det, for 
også jeg selv er i dag lige så beredt 
som før til at bringe ethvert personligt 
offer! Jeg forlanger ikke andet af 
nogen tysk mand, end hvad jeg selv 
gennem mere end fire år var rede til at 
gøre til hver en tid!  

Adolf Hitler, tale til den tyske Rigsdag 
1. September 1939 

Enhver propaganda skal være folkelig 
og indstille sit åndelige niveau på 
opfattelsesevnen hos den mest 
indskrænkede blandt dem, den vil 
henvende sig til.  

A. Hitler 
Mein Kampf, 1925 

 
Don’t be shtoopid, be a schmarty, 
Come and join the Nazi party! 

Mel Brooks 

 
Der kunne kun være tale om gas, da det sim-
pelthen ville være umuligt at udrydde sådanne 
folkemasser ved skydning, og desuden ville det 
være en alt for stor belastning for SS-mænd-
ene, som måtte udføre det, når man tænker 
på, at der var kvinder og børn blandt ofrene. 

Rudolf Höss 
Kommandant i Auschwitz – selvbiografiske erindringer 
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 Koncentrationslejrene? 
 Da vores civilisation opdagede koncentrationslejrene og 
stod ansigt til ansigt med, hvor ufattelig stor ondskab vi rum-
mer, da førte det til et decideret skred i vores selvforståelse. 
Dette her var ikke en flok vilde som havde slagtet nabostam-
men i raseri, det var det førende kulturland inden for vores egen 
kulturkreds som havde sat ondskaben i system, havde kastet al 
medmenneskelighed over bord og havde besluttet sig for – 
koldt, efter nøje beregning og i overensstemmelse med jern-
banernes køreplan – at slagte over ti millioner mennesker. – Plus 
det løse… Det chok kan simpelthen ikke overvurderes! Vi kig-
gede lige lukt ned i et sort, bundløst hul som hver enkelt af os 
potentielt kunne rumme. Dét var ikke rart! Det ændrede vores 
verdensopfattelse! Det ændrede vores selvopfattelse!  
 Det er derfor du altid vender tilbage til Anden Verdenskrig i 
kronikker og debatindlæg? 
 Anden Verdenskrig var et chok, et omdrejningspunkt, der slyngede 
verden ind i en ny æra. Den var lige så stort et chok som Darwins evolu-
tionslære der skabte sin nye æra og sin nye bevidsthed, og før ham, den 
franske revolution og de revolutioner og forfatninger som fulgte efter. Før 
dem Kopernicus' påstand om at Jorden ikke var verdens midtpunkt, men 
drejede om Solen. Chok, hjørnestene, som hver især satte den bevidstheds-
mæssige dagsorden for eftertiden. Uden den krig havde vi næppe haft 
globale menneskerettigheder, FN eller begrebet krigsforbryder eller krigs-
forbryderdomstol. Hvad der ikke lykkedes for Folkenes Forbund, indså vi 
pludselig skulle lykkes! Det måtte ikke kunne gentage sig! Nürnberg-proces-
serne i 1945 og en tilsvarende krigsforbryderdomstol i Tokyo i 1946 satte en 
helt ny dagsorden! Man må ikke begå folkedrab! Man kan ikke bare slagte 
løs! Man kan ikke bare overfalde civile! Man kan ikke henrette krigsfanger! 
Man må ikke benytte tortur! Man bliver stillet til regnskab, gør man! Det er 
nyt! Og nu bliver det sgu også ulovligt at begå voldtægt! Det er resultatet af 
Anden Verdenskrig. Det er det 20. århundrede!  
 Slet ikke dårligt, faktisk. 
 Nej, det er sgu faktisk temmelig imponerende! Eller rettere sagt: det 
er imponerende at der skulle en hel verdenskrig med 25 millioner døde ci-
vile og 25 millioner døde soldater til! Det burde jo for helvede være en selv-
følge! – Og hvis det ikke lige var for en enkelt nations behov for at hytte sine 
egne, så havde vi kunnet gøre domstolssystemet permanent! Pis-fuck! 
 Øv! 
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 Ja, øv! – Og så kan man jo selvfølgelig sagtens indvende 
at det på ingen måde har forhindret nye krigsforbrydelser eller 
nye folkedrab i at blive begået i mellemtiden! Men første skridt 
til at løse et problem er som bekendt at erkende at det er der! 
Og hvis man tager i betragtning at der har levet homo sapiens i 
over 150.000 år, og at nedslagtninger i samtlige 150.000 år ofte 
har været lige så meget reglen som undtagelsen, så bør vi må-
ske alligevel se på os selv, vores tid og vores generation med en 
anelse blide øjne. – Men der er også en fjerde årsag til at Anden 
Verdenskrig er interessant. Krigen kom nemlig til at indvarsle 
meget af det vi forbinder med vores postmoderne livsstil!  
 To ting man nemlig sjældent forbinder med krigen, er 
kvindernes ligestilling og den seksuelle frigørelse. Helt konkret 
var kvinderne – især i USA, men skam også i Europa – nødt til 

at gå ind og overtage mændenes funktioner i samfundet og industrien, 
mens mændene var ude at slå hinanden ihjel. Det gjorde de også under Før-
ste Verdenskrig, men den blev efterfulgt af stagnation. Anden Verdenskrig 
blev fulgt af opsving. Så da krigen var forbi, og kvinderne havde vænnet sig 
til at bygge fly og være sygeplejersker og arbejde på postkontor på fuldtid, 
så var det jo altså noget af en nedtur bagefter at skulle hjem til kødgryderne 
og ikke lave andet! Efter Første Verdenskrig var det ”naturligt” at 
kvinderne vendte tilbage til hjemmet, efter Anden var det alligevel ikke det 
samme. 
 Samtidig havde udvekslingen af kønsmodne unge mennesker på 
tværs af Atlanten og fra Tyskland og hjem igen sat gang i safterne. Det 
kunne jo blive lidt ensomt om natten, både for de efterladte fæstemøer og 
de sårede soldater som var langt væk hjemmefra, og hvad gør man ikke for 
at holde varmen i en kold krigsvinter? Hm? 
 Oscillerer? 
 Glem alt om Woodstock og oprøret i ’68! Under 
Adolf var hele Vesteuropa én stor swingers club! – 
Hvilket er endnu en af Historiens små ironier, for det 
var nazismens erklærede ideologi at kvinder hovedsagligt skulle tjene Das 
Vaterland ved at gå derhjemme og føde sunde ariske børn. – Men Det Tredje 
Rige indvarslede også hele den moderne medie- og markedsføringskultur. 
 Hitler var den første til at lave fjernsynsudsendelser? 
 Min branche har stolte traditioner! Og din egen har stået i lære hos 
Goebbels! Hvis man skulle vælge én ting, og virkelig kun én, fra hele Anden 
Verdenskrig som har haft indflydelse på eftertiden, så ville jeg sige masse-

“Tyske dreng, glem ikke, at du er 
tysker,” og “lille pige, tænk på, at du 
skal blive en tysk mor.” 

A. Hitler 
Mein Kampf, 1925 
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kommunikation! Umiddelbart ville man sige Holocaust. Men forudsætnin-
gen for Holocaust var at løgnen blev formidlet så effektivt som den gjorde. 
Derfor massekommunikationen. Kan man overhovedet forestille sig vores 
nuværende kultur uden? I sig selv er Hitler og hele kulten omkring ham 
blevet sammenlignet med markedsføringen af moderne rockstjerner, hele 
begrebet med spindoktorer blev unægtelig gennemudviklet af nazisterne. 
Med et moderne ordforråd kan man vel dårligt beskrive deres anvendelse 
af symboler som andet end branding og product placement? 
 De kunne ikke alene have købt resten af Europa, de 
kunne have fået os til at købe dem? 
 Tal lige om at ”erobre markeder”! Velkommen 
til det 21. århundrede! Det var også i høj grad deres 
propagandafilm som kom til at lægge grundlaget for 
hele vores nuværende filmæstetik, så kom ikke her 
og kald Goebbels en amatør! – Men pendulet skulle jo 
så svinge tilbage på en eller anden måde, efter at kri-
gen var forbi. Og hvor svingede det så hen?   
 Til fred?  
 Ja, selvfølgelig. Og FN’s oprettelse i 1945. Folkeforbundets opløsning i 
1946. I erkendelse af at det ikke havde været i stand til at forhindre Krigen. 
Hvad mere? Hvad gik slutningen af 40'erne og senere 50'erne med? 
 Genopbygning?  
 Og hvem var vores store helt i 50'erne? 
 Elvis? 
 ELVIS!!! Ha! Elvis! Ja, den er sgu go'! Jeg ska' gi' dig Elvis, skal jeg! 
Han slog godt nok igennem i 1956, men han tegnede ikke efterkrigstiden 
som sådan. Husmoderen, var det! Hun var helten i 50'erne. Med strutskørt 
og hårlak og torpedo-BH og hele molevitten! Hér begyndte for alvor iscene-
sættelsen af vores værdier! Soldaten var vendt hjem fra fronten og nu skulle 
familien samles! Ikke noget med udearbejdende kvinder her, tak! Ikke lige 
med det første, i hvert fald! Kernefamilien i hjemmets trygge rede; far med 
piben og mor ved komfuret og det splinternye køleskab. Sådan blev fami-
lien fotograferet til reklamerne, sådan ville den vestlige kultur gerne forstå 
sig selv! Ikke noget med krigstraumer og psykologisk efterbehandling her! 
Næ, tak! Én stor, skøn fornægtelse og familien rundt om middagsbordet i 
matlakkeret teak! Dét var 50'ernes modpol til krigen. Genopbygningen, 
familieværdierne, og materielt fremskridt som aldrig før.  
 Værdierne blev visualiseret for første gang? 
 I hvert fald i det omfang og på den måde. Det var hér reklamehelve-

Billy Wilder, the noted American-
Jewish film director, who, during the 
Second World War, served with the 
U.S. Army Psychological Warfare 
Division: 
“After the war, some Germans wanted 
to put on a Passion Play, and a 
carpenter wrote me asking permission 
to play Jesus. After we screened them, 
we found that six of the Apostles were 
Gestapo men, and the carpenter a 
storm trooper. I said:  
“Yes, as long as the nails are real.” 

Joseph Telushkin  
Jewish Humor 

1945-1960 
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det brød løs! Nu skulle virkeligheden iscenesættes, og dét billede vi helst 
ville have af os selv, det var den perfekte forbrugerfamilie! 
 Oven på masseudryddelsen? 
 Så var der så meget desto mere tilbage til dem 
som rent faktisk overlevede! Malthus slået på mål-
stregen! Marshall-planen skulle bringe Europa på 
fode igen, men betød også at vi købte amerikanske varer og dermed satte 
hjulene i sving på begge sider af Atlanten.  
 Fra fokus på de store folkebevægelser i Tyskland inden og under kri-
gen og de kæmpe statslige vejprojekter og nationalparker i USA, så vendte 
fokus sig mod kernefamilien og de nære værdier. Aldrig har så mange hus-
mødre floreret i så mange reklamer. Hvor den store teknologiske nyanskaf-
felse tidligere havde været grammofonen og radioen – teknologi, der bragte 
verden ind i hjemmet – så var 50'ernes nye store forbrugsgoder ting som 
blev brugt af husmoderen til at holde hjemmet samlet: vaskemaskinen, køk-
kenmaskiner og køleskabet.  
 Det er derfor, det er dét årti alle gerne vil vende tilbage til? Det var trygt og 
hyggeligt? 
 Det kunne udmærket være en af forklaringerne! Sammen med frem-
tidsoptimismen! Det var her vi fik alle de nye, smarte kemikalier, også ind i 
hjemmet. Sulfo, rengøringsmidler og blånelse. 
 Hvaffornoget? 
 Blånelse. Det gav vasketøjet et blåligt skær. Som fik hvidt tøj til at se 
mere hvidt ud. Fup og svindel lige som alt muligt andet! Det findes vist 
stadig i vores vaskepulver, og det var i 50’erne det for alvor vandt frem. 36 
Det kan heller ikke have været godt for miljøet. 
 Hvad med bilen? Den bragte da familien uden for hjemmet? 
 Hvis det ikke netop var "hjemmet" der med bilen kom ud i verden? 
Det var en tryg måde at få hele familien med ud på en gang. Og hjem igen. 
Campingferien er den direkte konsekvens af bilen, og det er jo netop at slæ-
be hele hverdagen og hjemmet og alle familiens dårlige vaner med sig ud 
på en pløjemark. 
 Hvad så med fjernsynet? 
 I USA blomstrede det op i 50'erne, det er rigtigt, men herhjemme slog 
det først igennem i 60'erne. Men det var jo også bare en konsolidering af 
hjemmet. Det store spring med at få nyheder udefra – og dermed verden – 
ind i stuen, kom med radioen. Nyhedsmæssigt set gav fjernsynet ikke noget 

                                                 
36 PS: Faktisk folk brugte optisk hvidt til vask already i 1920’erne, men OK fra 50’erne det blev en trend.  

Og mutter forsømmer sin lille mand 
Til fordel for sæbe og kost og spand 
Han mødes med plasken og sjasken og tørren 
For påske og pinse og jul står for døren 

Peter Mynte, 1960 
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nyt, der kom bare billeder på. Hvilket selvfølgelig var interessant i sig selv, 
men for familien betød det kun at den blev endnu mere samlet. I stedet for 
at man var nødt til at gå i biografen for at se billeder og nyhedsbulletiner, så 
blev møblerne i stuen flyttet, så de kom til at stå så alle kunne se skærmen. 
 ”Husalteret”? 
 Men fra familien, hvor svingede pendulet så 
hen i 60'erne?     
 Hippierne? 
 HIPPIERNE! Er du rablende, kvinde! De kom 
først ti år senere! 
 Så ved jeg det ikke. 
 Fra 50'ernes dyrkelse af det hyggelige hjem i forsøget på at glemme 
atombomben, svingede pendulet over i tiltro til teknologien. Dét var 
60'erne! De højteknologiske fremtidsvisioner kunne ikke blive spidsfindige 
nok! 60’erne var det årti, hvor vi udforskede Rummet. Sovjetunionen sendte 
Gagarin på den første bemandede rumflyvning omkring Jorden i 1961. 
Amerikanerne – hvilket i denne her forbindelse i høj grad ville sige alle de 
europæiske jødiske videnskabsmænd som Hitler havde været så betænk-
som at sende i landflygtighed, samt de nazistiske som pludselig var blevet 
arbejdsløse – var blevet overhalet inden om og svedte tran for at få den 
første mand på Månen. Det skete så i 1969, men i de mellemliggende år var 
begge nationer fuldstændigt besat af at komme først. Det var også i 1961, at 
Berlin-muren blev bygget. Der var Cuba-krisen, mordet på Kennedy og den 
første James Bond-film i 1963. Briterne var the good guys og russerne den 
inkarnerede ondskab. Dualismen mellem Øst og Vest var på sit højeste. 
Nerverne sad uden på tøjet, og USA gik ind i Vietnam-krigen i 1964.  
 Meget konform tid? 
 På begge sider af Atlanten. Det begyndte sådan set allerede i 50’erne 
med Stalin og McCarthy. Europa lå og vippede på en konstant knivsæg, og 
flertallet af de kolonier som rev sig løs i perioden kom enten under sovjetisk 
eller amerikansk kontrol. De færreste undgik at blive diktaturstater og, sjovt 
nok, fælles for såvel de sovjetloyale som de USA-loyale diktaturer var at de 
udviklede en elendig økonomi, oplevede udprægede frihedsberøvelser og 
folk som ”forsvandt”, samt at en lille, privilegeret overklasse udnyttede 
befolkningen på det groveste.  
 Velkommen til friheden! 
 Selv vores egne tankemønstre var præget af knugende ensretning; 
hvad der var tilladt, og hvad der ikke var tilladt. Systemer for systemets 
skyld. Ikke engang krig var der en smule varme i. Den Kolde krig, hed det! 

1960-1968 
Some have harsh words  

for this man of renown, 
But some think our attitude 
Should be one of gratitude, 
Like the widows and cripples  

in old London town 
Who owe their large pensions  

to Wernher von Braun. 
Tom Lehrer, 1965 
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Ren teknologimasturbation! Ikke noget med at komme hinanden ved her! 
Så stærk var driften mod konformiteten at de to største amerikanere som 
insisterede på at tænke anderledes blev skudt. 
 Kennedy og Martin Luther King? 
 Så noget har du lært? 
 Selv da jeg gik i gymnasiet var det vist de eneste amerikanere, mine lærere 
brød sig om. 
 Kan du så huske, hvornår de blev skudt? – Altså ikke dine lærere, 
men King og Kennedy? 
 Kennedy var 1963. 
 Og King? 
 1969? 
 ’68. Den slags mænd kan konformitet og systemtro ikke tåle.  
 Til gengæld er de vel blevet de to mest berømte mænd fra perioden? 
 Sådan kan det gå, når man forsøger at skaffe folk af vejen! – Men vi er 
slet ikke færdige med konformiteten endnu. Se på alle de hospitaler der 
blev bygget i 60'erne: Stalin kunne have været arkitekt på dem alle sammen! 
Teknologien var i fokus og der var ikke en levende sjæl som tænkte på pati-
enten. På de mest moderne hospitaler syede man gudhjælpemig uniformer 
til patienterne, så de alle sammen kunne gå og se ens ud! Den enkeltes indi-
vidualitet kom ikke hospitalet – systemet – ved. Overlægen helbredte ikke 
mennesker, han styrede en hospitalsmaskine. Det var fremskridt, ka' du tro! 
Den gang. Og folk troede på det. Åd det råt og insisterede på det. Iscene-
satte hele kulturen med det!  
 Det er simpelthen alt, lige fra tøj og møbler til hospitaler der signalerer, hvad 
vi mener? 
 Lige så snart samfundet har ressourcer til det! Og i 50’erne og 60’erne 
nærmest eksploderede det! Der var teknologisk optimisme over hele linien. 
Men der var også en knugende angst for ”de andre”. Dengang var det kom-
munisterne. Og angsten blev imødegået af trygge og faste rammer og tiltro 
til autoriteterne. 
 Det forsvandt jo i hvert fald i 70'erne. 
 Der kom dine hippier, nemlig. Så noget har du altså lært i skolen?  
 Det var jo dem der underviste! 
 Selvfølgelig. Det var dem der erstattede 60’ernes konformitet. Beatles 
satte lidt gang i bølgen i 1964, men prøv at lytte til deres første tekster. Det 
hele er i virkeligheden skide reaktionært. ”It’s been a hard day’s night” fra 
1964, for eksempel, handler om en fyr som kommer træt hjem fra arbejde, 
fordi han arbejder hårdt hele dagen for at kunne købe ting til sin kæreste. 

We need men who can dream of things 
that never were. 

John F. Kennedy 

I have a dream! 
Martin Luther King 
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 Som med garanti var hjemmegående?  
 Det er dét jeg mener! Bob Dylan og Joan Baez 
satte gang i antikrigsbevægelsen i 1965 og Vietnam-
demonstrationerne fulgte efter, men vi skal helt op i 
1968 med Ungdomsoprøret, før vi kan sige at pendu-
let svingede igen. Foråret i Prag var samme år.  
 Det var Østblokkens ungdomsoprør? 
 Kort men tappert! Selvfølgelig var det kun her i 
Vesten det fik lov til at blive til noget. I modsætning til 60’ernes konformitet 
så kom 70’erne til at stå for en venstredrejning. Rote Arme Fraktion lavede 
sin første terroraktion i 1970, PLO skabte mode med deres palæstinensiske 
tørklæder i kølvandet på krigen i ’67 og terrorangrebet i München i ’72. 
Hvor man før troede på autoriteterne, var mistilliden nu total. Nixon gik af 
på grund af Watergate i 1974. De første miljøbevægelser dukkede op i 
70’erne, det samme gjorde idéen om at kernefamilien var noget bras som 
var blevet konstrueret for at genere folk. Håret og tøjet hang i tjavser. Let it 
all hang loose. Opbrud. Frihed. Der var ingen grænser for, hvad man kunne 
tillade sig. Med mindre man havde den frækhed at antyde at folk i Sovjet-
unionen, Kina, Cuba, Nordkorea og et par andre steder i praksis måske 
egentlig godt kunne tænke sig at eje en bil og få mad hver dag. – Min søn 
meldte sig simpelthen ind i KU som ren provokation! – Og gjorde så atter 
sin far stolt ved at melde sig ud igen. Han sad i elevrådet, og til sidst gad 
han slet ikke stille op, for hvis man ikke var rød, så kom man overhovedet 
ikke til orde på møderne! De røde vidste allerede, hvad der var ”rigtigt”, og 
så var der jo ingen grund til at høre på modpartens indvendinger. – Du var 
med garanti én af dem der kendte ”sandheden”? Eller hvad? 
 Var jeg ”rød” i folkeskolen? 
 Ja? Efter din karriere på lilleskolen? 
 Lidt… Men jeg gik kun på lilleskolen indtil slutningen af fjerde.  
 Men lidt kulør blev der vel tilbage efter at du kom over på din fars 
skole? 
 Du mener den første gymnastiktime, hvor jeg undrede mig over at vi skulle 
spille rundbold i stedet for at lære, hvordan man skulle dræbe fascisterne, når revo-
lutionen kom?  
 For eksempel.  
 Lidt rødt blev der vel siddende. Det gav jo også altid et par billige points hos 
drengene, når jeg viste dem, hvordan man skal løbe med en fane og falde uden at 
fanen falder, selvom man er blevet ramt af en kugle... 
 Altid sund og opbyggelig lærdom for en 10-årig!  

1968-1979 

Thought it was a nightmare 
No, it was so true 
They told me  
don’t go walking slow 
The devil’s on the loose 
It’ll run through the jungle 
It’ll run through the jungle 
Better run through the jungle 
Don’t look back 

Credence Clearwater Revival, 1970 
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 Det mente min morbror også!  
 Men var du rød? Eller kunne du tænke selv den gang? 
 Hvordan ”tænke selv”? Alle var jo ”røde”.  
 Også i folkeskolen? Hm? 
 Vi sang ikke ”Internationalen” eller ”Når jeg ser et rødt flag...”, men der gik 
da ikke en uge uden at vi sang ”El Pueblo Unido” og ”Kringsatt af Fiender”. Og 
det var først i gymnasiet jeg fandt ud af, hvor Fredericia lå. Til gengæld kan jeg 
stort set Nicaraguas geografi og historie udenad!  
 Og ved hvor høj vindmøllen er på Tvind? 
 53 meter. Den var den største i verden da den blev bygget!  
 Barn af sin tid, det må man sige!  
 Og fordi det var tidsånden, så gik vi alle sammen i det samme tøj? Vi sendte 
alle sammen de samme signaler? Og mente det samme? 
 Lad os se på 80’erne og se, hvad du så siger! 
70’erne lakkede nemlig mod enden, der var én der 
hed Lech Walesa, og hvad skete der så? 
 Højrebølgen i 80'erne? – Skuldervat og læderslips? 
 Så var det lige pludselig ikke længere noget scoretrick at gå i bare 
tæer og lugte af armsved. Efter hippierne svingede pendulet til yuppierne, 
penge, fokus på den materielle levestandard, hvide skjorter og smalle 
læderslips på vej til børsen! Samt målet over alle mål: en sprit-ny Porsche i 
garagen! Farvel 2CV med alle klistermærkerne, her kommer karl smart!  
 80’erne begyndte allerede i 1979 og varede på mange måder indtil ’92-
93. Årtiets højrebølge blev skubbet i gang af tre konkrete politiske begiven-
heder som intet havde med hinanden at gøre, og som faktisk var ret tilfæl-
dige. Og da Berlinmuren faldt, havde årtiet ikke mere at byde på.  
 Startskuddet til 80’erne var revolutionen i Iran. 
For iranerne var revolutionen selvfølgelig ikke en 
tilfældighed – for dem var den faktisk et udslag af 
deres tidspendul – men for vores trendskift var den en tilfældighed. Al vores 
flippen ud blev pludselig udfordret fra en helt uventet kant. 
 Besættelsen af Den amerikanske Ambassade i Teheran? 
 1979. Som modreaktion på de løse 70’ere blev vi lige pludselig vanvit-
tigt fokuserede!  
 Ligesom efter 11. september? 
 Om lidt vil du se, hvor ualmindeligt meget du har ret! Det iranske 
wake up-call ruskede op i amerikanerne som valgte Ronald Reagan i 1981, 
men højrebølgen kom også til Europa.  
 Lech Walesa og hans havnearbejdere stiftede Solidaritet i 1980 og be-

1979-1993 
Kære kvinder, 
Skynd jer og kom hjem! 
I har taget vores bukser på, 
Og vi fryser uden dem! 

Shubidua 

Women are free, just as men,  
to choose their own destiny and activities. 

Ayatollah Khomeini 
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gyndte undermineringen af hele det sovjetiske imperium. Dermed blev det 
synligt for selv den mest rødmossede idiot at østeuropæerne altså bare ikke 
syntes at kommunismen var en vidunderlig idé! Det påvirkede pendulet i 
Vest.  
 Det næste der skete var også en historisk tilfældighed, som selvføl-
gelig heller ikke var tilfældig; Argentina besatte jo næppe Falklandsøerne 
rent tilfældigt. 
 Falklands-krigen? 
 Thatcher blev premierminister i 1979. Op gennem 70’erne havde 
England faktisk også haft en konservativ regering – den havde blandt andet 
forsøgt at tage et opgør med fagforeningerne – men det var først, da Maggie 
gik ud af Falklands-krigen som en folkehelt at hun fik chancen for at spille 
med musklerne og svinge med håndtasken. Det var i 1982, og det var den 
direkte årsag til at hun stod så stærkt ved næste valg og kunne erklære sin 
målrettede kamp mod socialismen op gennem 80’erne. Herhjemme fik vi 
Firkløverregeringen samme år, og noget lignende skete i Canada. 
 Og det afhang af Lech Walesa, Ayatollah Khomeini og Falklands-krigen? 
 Der er aldrig noget som sker i et vakuum! Men grunden til at det slog 
ideologisk igennem og at Thatcher og Reagan kom til at tegne epoken så 
stærkt som de gjorde, det var at tiden var moden til noget nyt. Alle privati-
seringerne i perioden var jo ikke bare økonomi, men i lige så høj grad ideo-
logi. Modreaktionen til 70’ernes flippen ud lå i luften, men det var begiven-
hederne i Argentina og Iran som gav skubbet, og kommunismens tydelige 
hykleri i Polen som gav 70’erne dødsstødet. 
 Og fik os alle sammen til at gå med nystrøgede skjor-
ter, nitter og gelé i håret?                                  
 De holdningsmæssige trends afspejler sig sim-
pelthen i moden! Og det var dét vi brugte virkelig 
meget energi på, da vi arbejdede med CPH. – Og derfor den kronik som du 
hele tiden refererer til! – Hvis vi for eksempel tager et hurtigt kig tilbage til 
60'erne, så var designet stramt. Jakkesættet sad til, bukserne nåede præcis til 
skoene. Ikke noget sløseri eller slendrian her! Alt var tilpasset. Mennesket 
blev tilpasset teknologien, og virkeligheden blev tilpasset teorien. Velkom-
men til atomalderen! 
 Selv når tøjet var designet for at være bekvemt, skulle det se kantet 
eller geometrisk ud. Få mennesket til at falde i ét med maskinerne. Hvis du 
ser gamle film fra den gang, så var de alle sammen klædt i det jeg kalder 
teknologi-gråt og maskin-blåt. Hvis der endelig var en kulørt kjole imellem, 
så var den nærmest plastic-rød eller Tupperware-turkis. Der var ikke plads 

Moden i 60’erne 
I’m standing on the outside 
of the shelter 

Shel Silverstein 
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til organiske varme farver overhovedet. – Eller også er det bare mig der 
efterhånden kun husker 60'erne i technicolor. Det var i 60'erne, vi for alvor 
begyndte at fabrikere tøj i syntetiske materialer, polyester og den slags. Helt 
i trend med tiden. Rummoden var også 60’erne. Ikke noget med naturlige, 
svungne linier, tak! På med firkanterne!  
 Og bagefter kom 70’erne i brunt og orange? 
 Det lortebrune årti! 70'erne kunne ikke blive 
naturlige og langhårede nok. Tjavser på persianer-
pelsen, hessian på væggene! Om det så var toiletterne, blev de beige og fik 
lodne bademåtter! Påklædning blev a-sexuel og kønspolitisk – sjov mod-
sætning! Mændene fik langt hår, kvinderne slap patterne løs, og det mest 
sexede var en islandsk sweater, hjemmestrikkede sokker og fodformede 
andefødder i kernelæder og rågummi! 
 Mums!  
 Eller træsko! Og hvis man samtidig kunne fremvise noget naturlig 
kropsbehåring, så var det bare bred ymer! Al den frie sex havde sgu sin 
pris! Til gengæld kunne man stort set få, hvad man ville have. Bare man 
brugte de rigtige kodeord. – I virkeligheden tror jeg at I kvinder har meget 
mere at skulle have sagt, end I giver jer selv credit for. Tag nu alle os 
"revolutionære" røvhuller tilbage i 70'erne. Hvor mange af os mænd tænkte 
egentlig på revolutionen og kampen mod udbytningen af arbejdere og 
bønder? Egentlig? 
 Det var bare scoretrick? 
 Det virkede! Det lå i tiden! ”Al magt til proletariatet” var som et 
sesam-sesam, og vupti, tog de dig i kraven og med ind i bollerummet til 
ubegrænset fisse. "Ned-med-kapitalen-og-op-i-høet!"  Hvis man blev liggen-
de og snakkede længe nok om kvindernes frigørelse og jeres naturlige ret til 
at menstruere og være lesbiske og ryge pibe, og hvad der nu ellers var den 
saliggørende løsning på århundreders økonomisk og politisk forfordeling, 
så behøvede man ikke en gang ligge nederst. Med de rigtige ord og hvis 
man lovede ikke at sige det til nogen, så kunne man sgu tage dem bagfra! 
HA! Der er sgu' da ikke én af de der gamle hængefisser som ikke skreg af 
fornøjelse, når man bare rullede over og tog for sig! – Hvad siger du? Kan 
du ikke også bedst lide, når det ikke er dig der bestemmer det hele? 
 Jeg troede vi var færdige med det her pjat! 
 Gu’ ka' du så! Så meget for den bløde mand! Op i røven med ham!     
– Der var masser af psykedeliske farver i 70’erne og heftige, dybe, erotisk-
liderlige pangfarver, men alt i alt druknede årtiet i det lortebrune ocean! 
 

Moden i 70’erne 
I’m just a poor boy 

Simon/Garfunkel 
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 Jeg havde en brun sækkestol i fløjl, kan jeg huske!  
 Og ti år senere havde du opsmøgede ærmer på 
din blazerjakke og et badge, hvor der stod ”I’m the 
best, fuck the rest!”? – Kan du huske Miami Vice? 
 Mon ikke! 
 1983. Ikke meget persianerpels over dem! Der var heller ikke meget 
peace, love and understanding over Alexis i Dollars. Individualitet og succes 
var modeordene for 80’erne! Hvor 70’erne havde haft de varme, dybe 
farver, blev 80’erne den rene, kølige, overfladepastel. – Hvad vi dog sad og 
gennempløjede af idiotiske dameblade for at lave den åndssvage tv-serie! –
70'ernes mode var et oprør mod 60'ernes stivhed, 80'erne havde ikke alene 
den hvide skjorte og det smalle slips – begge dele temmeligt fascistoidt – 
men også militærmoden. Farvel pacifisme! Skulderstropper, army-jakker, 
glasnost-sovjet-linier i frakkerne. Nitter, kæder, skråremme, ordensbånd og 
emblemer og medaljer og fanden og hans pumpestok! For slet ikke at tale 
om militærkasketter og støvler. 
 Den var ikke gået i 70'erne? 
 Nej, det var den godt nok ikke, du! Lige såvel som du ikke sidder her 
med skuldervat i dag! Noget af inspirationen kom fra punken som også 
brugte militærstøvler og army-tøj, men jeg tror godt man kan sige at en stor 
del af 80'ernes mode var militært inspireret. Og individualismen satte sit 
spor: hen imod slutningen af årtiet blev moden i det hele taget mere rå.  
 Hestehalen og de trimmede skægstubbe? 
 Miami Vice og her-kommer-jeg! Crockett og Tubbs havde godt nok 
ikke hestehale, men det havde Karl Lagerfelt, og hos Armani kombinerede 
de deres svinedyre jakkesæt med fashionabelt usoignerede fotomodeller. 
Kort efter kom dillen med de hullede jeans sammen med det dyre mærke-
tøj. En vis dekadence kan man vel godt kalde det. Det var jo ikke, fordi vi 
ikke havde råd til nye bukser eller at gå til frisøren! 
 Men hvis jeg havde haft det på i Indien, så havde inderne troet at jeg var for 
fattig til at købe nyt tøj? 
 Vi begyndte ganske enkelt at lege med at blande ting sammen og 
skabe os et mere komplekst signalunivers. Og uden for vores egen kultur 
ville det ikke have givet den ringeste mening overhovedet! 
 Slidte cowboybukser og flæseskjorter? 
 Bikerstøvler og baseballkasket. Men selvom vi begyndte at sammen-
sætte vores signaler som det passede os, så var der stadig visse faste 
værdier: det var tjekket at være tjekket og utjekket at være utjekket. Det 
tjekkede fik et lidt mere råt look end i begyndelsen af 80’erne, og det var 

Moden i 80’erne 
I’m a material girl 

Madonna 
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mere sammensat, men det var stadig sejt at være sej, cool at være cool, og 
pænt at være pæn. 
 I modsætning til ironien i 90’erne?  
 Lad os lige gøre 80’erne færdige: Sovjets invasion af Afghanistan i 
1979 havde drænet Unionen, udmarvet den indefra, og i 89 væltede Berlin-
muren. Tyskland blev samlet i 90, Golfkrigen var 90-91, og Sovjetunionen 
blev afviklet og Rusland genoprettet i 1991. Men så var historien også 
”afsluttet”, som et geni udtalte, og så havde vi ikke bedre ting at tage os til 
end at trække ironisk på skuldrene af livets ulidelige lethed.  
 Alting blev lige gyldigt og ligegyldigt?                                                                 
 Retningsløsheden blev en trend i sig selv, og 
derfor varede 90’erne fra cirka 1993 og frem til 11. 
september 2001. Du kan stort set afslutte epoken på 
klokkeslæt! 
 Historien blev genoptaget? Pendulet svingede igen i 2001? 
 Men inden da havde vi været igennem den totale rodebutik. I USA 
vandt Clinton valget i 92, herhjemme Nyrup i 93. Thatcher trak sig ud af 
politik i 90, og selvom de konservative vandt valget i 92, så var den ideo-
logiske kamp stort set forbi. I 97 vandt Labour en jordskredssejr med Tony 
Blair. I Canada vandt de liberale valget i 93 og kom i stedet for den konser-
vative Mulroney der havde siddet siden 84. Det korte af det lange er at der 
ikke rigtigt var nogen af dem der havde et klart mål med deres politik, 
sådan som de konservative politikere havde haft det ti år tidligere.  
 Derfor førte socialdemokraterne borgerlig politik op gennem 90’erne? 
 Vælgerne ønskede i og for sig bare nye ansigter på fjernsynet. Ellers 
havde de zappet væk. Tyskland, Sverige og Frankrig fulgte ikke helt samme 
mønster, men gik dog heller ikke stik imod. Til trods for at deres regeringer 
ofte havde modsat politisk fortegn i forhold til os andre, gik de igennem 
nøjagtigt de samme trends rent holdningsmæssigt og kulturelt. Jeg skal 
spare dig for detaljerne. Men sammenlagt var 90’erne noget grums. 
 Politisk entropi? 
 Hverken det ene eller det andet. Globalt fnidder-fnadder. 90’erne var 
den ultimative sammenrodning af alt! Blandingsmode, fusionskøkken, og 
en opløsning af de traditionelle højre-venstre-fløje i politik. Pludselig kunne 
økologi og højredrejning komme til at hænge sammen oppe i de samme 
hoveder. Trenden blev at der ikke var nogen trend. Kendetegnende for 
perioden er det paradoks at retningen var retningsløs. Det eneste som sta-
dig var i højsædet var individualiteten. – Eller det var i hvert fald dét ind-
tryk perioden gerne ville give af sig selv. Der var bare ikke rigtigt taget 

1993-2001 
I’m the king of my castle 

Seinfeld 
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højde for at de store masser i det store og hele sjældent har særligt meget 
fantasi, så alle var individualister på stort set samme måde. Men det er en 
anden historie.  
 Ordene surfing eller zapning som vel egentlig udspringer af tv-
kigningen, er nok et meget godt samlende billede for tiden. Og sjovt nok 
skete skiftet også samtidigt med at vi begyndte at få satellit- og kabel-tv og 
PC'er. Det vil sige, vores multi-signalerende tøjsmag dukkede op nogen-
lunde samtidigt med at vi fik adgang til flere og flere informationer i det 
hele taget. Både i Europa og USA kom der gang i den kulturelle fragmen-
tering som er slået igennem nu. Det var i 90’erne vi mistede de fælles refe-
rencerammer i vores samfund. De nyheder som jeg ser, ser min nabo ikke. 
Den film hun ser, aner jeg ikke var i fjernsynet i går aftes. Sådan havde det 
ellers været indtil da.  
 Fordi vi havde monopol-tv? 
 Selv i USA, hvor de havde flere kanaler, havde der hidtil været en vis 
fælles referenceramme. Den gang betød flere tv-kanaler jo ikke 200 satellit-
kanaler fra hele verden, men måske fire eller fem større tv-stationer. Hvis 
noget var en nyhed, så var den det for hele samfundet. Det samme gjaldt 
underholdningen. Hvem gik for eksempel ikke og undrede sig over, hvem 
der skød J.R.?  
 Eller myrdede Laura Palmer? 
 Hvornår var Twin peaks?  
 Jeg var ikke begyndt på Journalisthøjskolen 
endnu… 89 eller 90, tror jeg. 
 Med 90’erne var de fælles referencerammer 
væk! Serien Seinfeld startede i 89 og indvarslede 
nærmest hele det følgende årti ved at kalde sig selv 
”the show about nothing”. I USA sagde man det helt 
konkret, da serien stoppede i 98 at det var den sidste 
tv-serie som hele USA havde til fælles. 
 Derefter var det bare kaos? 
 Alting i opbrud, verdensordenen krakeleret, og 
følelsen af fællesskab smuldret. Tarantino ramte ho-
vedet på sømmet med Pulp Fiction i 1994, hvor han 
fortalte sin historie ved at starte med slutningen og 
fordele midten af fortællingen rundt omkring og 
fuldstændigt vende op og ned på vores begreb om rækkefølgelighed.37 Det 
                                                 
37 PS: Pointen stammer som man nästen ka se fra Douglas Rushkoff’s Playing the Future, en bog fra hvor 
Knallhatt maa i höj grad ha hentet hans inspiration. 

The contrast between Forrest Gump 
and Pulp Fiction reflects the dis-
parity between pre- and postchaotic 
world views. Where Gump offers us a 
linear, if rewritten, historical jour-
ney through the decades since World 
War II, Pulp Fiction compresses 
imagery from those same years into 
a stylistic pastiche. Every scene has 
elements from almost every 
decade—a 1950s car, a 1970s tele-
phone, a 1940s-style suit, a 1990s 
retro nightclub—forcing the 
audience to give up its attachment to 
linear history and accept instead a 
vision of American culture as a 
compression of a multitude of eras, 
and those eras themselves being 
reducible to iconography as simple as 
a leather jacket or dance step.  

Douglas Rushkoff 
Playing the Future, 1996 
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blev smart at ligne en nørd, hvis alle kunne se at man lignede en nørd med 
vilje og altså ikke alene vidste, hvordan nørder ser ud, men også folk i 
ordentligt eller cool tøj, så det altså var åbenlyst at man havde overskud nok 
til at signalere at man i hvert fald ikke gad ligne én i pænt tøj, men kunne få 
det nørdede til at være tjekket. Æstetikken vendt på hovedet. Allerbedst 
blev det, hvis man kunne ligne Tarantino. Det utjekkede blev tjekket og det 
tjekkede utjekket. "Jeg har tjek på tilværelsen. Jeg holder min ironiske 
distance." Det samme gjaldt de udtryk som opstod i perioden: "fedt på den 
fede måde", "ufedt på den ufede måde" og "ufedt på den fede måde"... 
 For slet ikke at tale om "fedt på den ufede måde". 
 Ja, føj for den lede! Hele retro-bølgen med 70'er-looket og plateau-
skoene, og hvad der nu ellers kom til af narrehatte og vinyl-tasker, det var 
udtryk for at det var fedt at være kikset. Men kun, hvis man var det med 
vilje – på den fede måde – og forstod koden. Det var i virkeligheden ek-
stremt subtilt og fortæller noget om at den generation der tog moden til sig 
ikke alene orienterede sig visuelt, men også forstod at gå om bag koden og 
give den fingeren.  
 Meget komplekst?                                     
 Fuldstændig vanvittigt komplekst! Glem alt 
om at forklare dét til folk uden for vores kultur! – Og 
glem alt om badges!  
 Badges? 
 Som du havde på din blazerjakke med de op-
smøgede ærmer i 80’erne? Hm? Sætter de ikke virkelig 
nutidens subtile signaler i perspektiv? Det begyndte i 
virkeligheden i 70'erne med klistermærkerne der pludselig kom til at sidde 
over alt: på bilen, på køleskabet, på kufferten, skoletasken og alle mulige 
andre steder; "Nej til Atomkraft", "Danmark ud af Nato", ”Legoland” eller 
"Givskud Dyrepark". Vores behov for at signalere, hvem vi var, blev efter-
kommet ved at klæbe statements på de ting vi omgav os med. – Du havde 
med garanti døren til dit værelse plastret over? 
 Tal ikke om det!  
 Fik du dem nogensinde af igen? 
 Min far måtte købe en ny dør. – Men badgene sad jo på tøjet? 
 Vi flyttede vores statements fra omgivelserne over på vores tøj i 
80'erne. I slutningen af 80'erne gik badges af mode, og skriften kom til at stå 
direkte på tøjet. I 1990 kunne du ikke købe en sweatshirt uden tryk på, eller 
et par bukser eller en jakke uden at der sad et synligt mærke. Fra de poli-
tiske statements i 70'erne og de tåbelige selvglade ytringer først i 80'erne, 

Fra yderst til inderst 
Og væveren sagde:  
       Tal til os om klæder.  
Og han svarede: 
       Jeres klæder dækker over 
meget af jeres skønhed, men 
skjuler dog ikke det uskønne. 

Kahlil Gibran 
Profeten 
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blev det livsstilsrelaterede statements i 90’erne. Det vil sige at visse logoer 
sendte én slags signaler, og andre mærkevarers logoer sendte et andet. Men 
hovedpointen er at fra at sidde på tingene omkring os til at blive statements 
vi kunne sætte på tøjet og tage af igen, så gik selve tøjet hen og blev et mes-
sage board, samtidig med at det udviklede sig rent indholdsmæssigt. – Har 
du nogen piercinger? 
 Det vil jeg undlade at svare på! 
 Skal jeg selv gætte? 
 Jeg har ikke nogen. 
 Selvfølgelig har du det! Ung med de unge, 
børn kunne hun ikke få, næste skarpe hjørne er 40, 
selvfølgelig har du en piercing! 
 I navlen.   
 En anelse frækt, hverken for outreret eller 
smertefuldt, tilstrækkeligt synlig til at andre kan se 
den, men uden at vække rigtig forargelse. ”Den små-
borgerlige perforering.” – Kan du gætte hvorfor jeg 
spørger? 
 Ud over at være pisse irriterende? – Fordi din tese 
nu er at fra brugsgenstande, til badges, til tøj, så er næste 
skridt at vi maler direkte på kroppen? 
 Vil du give mig ret? 
 Jeg kan i hvert fald konstatere at folk lader sig 
tatovere og pierce de underligste steder!  
 Og når det en dag kun er dem over 40 der er så utjekkede at rende 
rundt med søm i skamlæberne eller vikingemønstre henover ølmaven, hvad 
tror du så næste skridt bliver? Hvor meget dybere kan vi gå? 
 Med hvad? Signaler? 
 Hvad var noget af det første, vi talte om i morges? 
 Plastikkirurgi? Vi er gået i gang med at gøre selve kroppen til et message board? 
 Og ”livsstils…”? 
 Drugs? Næste skridt bliver livsstilspiller? Fra klistermærkerne på døren til 
programmering af hjernen? 
 I stedet for at sidde og skilte med en krokodille på trøjen eller en ring 
i brystvorten, så kan man blære sig over for sine venner med, hvor meget 
man har lavet om på sin krop, hvad man planlægger at få lavet næste gang, 
og hvilken slags humør man haft råd til at tage i dag!  
 Det er vel sådan det er med ecstasy allerede? – Jeg har endda hørt to piger 
sidde i S-toget og diskutere, hvilken slags silikonebryster der var de bedste. 

Kids intent on proving their absolute 
commitment to goth usually move 
beyond clothes and makeup into 
tattoos and piercing. These rela-
tively permanent body modifications 
and their ritualized application are 
the closest activities to religious 
practice in this corner of the chaotic 
culture and have different sets of 
meaning for different participants. 
The common impulse, though, is to 
take charge of oneself. Self-modifi-
cation, even self-mutilation, is at 
worse—just like listening to intro-
spective, downer music—a controlled 
descent. It is a turning inward 
where, rather than just contempla-
ting your navel, you stick something 
in there. At best, piercing and other 
body modifications are an initiation 
of conscious corporeal evolution. 
Designer physique. 

Douglas Rushkoff 
Playing the Future, 1996 
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 Der kan du se! Det er slet ikke så vanskeligt at sige noget om frem-
tiden, man skal bare kigge de rigtige steder! 
 I S-toget? Og på dansegulvet og i damebladene? – Det er i øvrigt sjovt du 
hæfter dig så meget ved påklædningen? – Af en mand at være! 
 Det var godt nok også kun på grund af tv-serien at jeg sad og blad-
rede alle de der snot åndssvage blade gennem! Du må da give mig ret: hvis 
det slap ud blandt mænd, hvad det er I sidder og læser om i damebladene, 
så ville I sgu da få inddraget valgretten igen! Omgående! 
 Nu er det hovedsagligt dem jeg lever af at skrive for!  
 Bliver det bedre af det? 
 Er Motorbladet og Tipsbladet meget bedre?  
 De indeholder da matematik! 
 Det gør strikkeopskrifter også! 
 Gider du lige!  
 Hvis det var damebladene I brugte til at bygge jeres ”trendpendul” over, 
hvad kunne i så bruge Tipsbladet til? Hvor meget kultur kunne i udlede af det? 
 Touché! Det havde ikke været muligt at sige meget om tidsånden ud 
fra Milanos spillestil i 1982. Endsige konkludere stort andet om 70’erne end 
at Björn Borg burde have konsulteret en frisør. Men moden er et godt ud-
tryk for, hvad der foregår oven i hovederne på folk, sådan i grove træk. Vi 
omgiver os med ting der afspejler, hvordan vi tænker og føler. Folk er na-
ive, hvis de tror at man ikke kan dømme folk på påklædningen. Det kan 
man! – Læg i øvrigt mærke til at det som regel altid er dem der ikke selv 
aner, hvordan man klæder sig der siger den slags.  
 Du dømmer folk på deres udseende? 
 Jeg dømmer tiden på dens udseende. Og folk på deres sko! Sko kan 
man ikke snyde sig fra. Nye sko, udjokkede sko, velpudsede, kiksede, tjek-
kede sko, knækkede snørebånd, dyre sko, billige sko, det siger noget om, 
hvem du er. Tøj kan man snyde sig fra. Du kan få en bluse til 50,- kroner til 
at ligne en million, men du kan ikke skjule at du er en sjuske med dine sko! 
– Så ved frøken Pradastøvle dét! 
 Du er ikke så lidt fordomsfuld! 
 Hvad skulle der til for at du ville tage en cyklamenfarvet sweatshirt 
med skuldervat på i morgen? 
 På arbejde? 
 På café sammen med Thomas. 
 Sammen med et par mintgrønne peterpan-støvler og stramme jeans? – De er 
faktisk på vej igen. 
 Det ved jeg. – Gelé i håret og øjenskygge nok til at dække Australien. 
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 Jeg tror du vinder! 
 Du spurgte selv før, om den tolkning jeg gav af årtierne, var noget jeg 
læste ind i dem, nu hvor vi ser på årtierne i bakspejlet. Det jeg gør, er at jeg 
laver en semiotisk analyse på hvert årti. – Semiotik er...? 
 Tolkningen af tegn og symboler.                               
 Tolkningen af alt, hvad der har en afsender. Jeg 
udvider så begrebet ”afsender” til også at omfatte Hi-
storien. Og når jeg laver en semiotisk analyse på Historien, ja, så gør jeg dét 
som du så spurgte om lige før: jeg tolker noget ind i de signaler som Histo-
rien sender! Så på den måde læser jeg naturligvis noget ind i den ting eller 
den tid som jeg tolker. Men det gør al analyse! Jeg kan jo kun tolke og sam-
menligne og drage paralleller til ting som jeg kender. Al den billedanalyse 
og tekstanalyse som du sad og lavede i skolen, mens dine marxistiske plage-
ånder pustede dig tungt i nakken, sagde jo i virkeligheden mere om dig og de 
røde fjolser som underviste, end det gjorde om den tekst I analyserede. 
  Hvordan det? 
 Uanset om det er freudiansk analyse – som du vel også har haft...? 
 I gymnasiet, ja.  
 ...eller marxistisk tekstanalyse, så siger den jo i og for sig ikke nær så 
meget om teksten som den fortæller om at du har lært en metode som det 
gør din dansklærer glad at du kan. Teksten forbliver uforandret. 
 Men dog åbnet eller forstået. 
 Gør den nu også det? Eller har du bare presset den ned i en skabelon? 
 Som var mit spørgsmål med hensyn til din ”semiotiske” analyse af årtierne.  
 Og der må jeg sige at min analyse ligger under for nøjagtigt de 
samme svagheder som enhver anden analyse. Men heller ikke mere. Hvis vi 
skulle have en helt objektiv beskrivelse af vores egen historie, ville vi jo 
være nødt til at få nogen andre – en koreaner for eksempel – til at skrive 
den. Problemet er bare at koreaneren ville forsøge at forstå vores historie 
gennem sine koreanske briller og tage udgangspunkt i sin koreanske be-
grebsverden, og så ville vi være lige vidt. Men, indrømmet, det er vigtigt at 
vi vedkender os den begrænsning.  
 At en analyse siger lige så meget om den der analyserer, som den gør om 
selve objektet? 
 Alt afhænger af øjnene der ser! – Min præmis – som et æggehoved 
ville sige – er at vi både som individer og som kultur sender nogle signaler 
om, hvem vi er, på den måde vi viser os selv frem. Som individer har vi 
muligheden for at redigere mere eller mindre bevidst i de signaler vi sen-
der, men det har vi ikke som kultur, kollektivt set. 

Tolkning 
Læs kritik med kritik. 

Soya 
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 Der er det summen af redigerede signaler? 
 Summen af mere eller mindre redigerede signaler. Enten er kulturen 
en strange attractor, eller også er den udtryk for en strange attractor. Den er 
materialiseringen af summen af udtryk. – Og nu kommer vi så til dit første 
egentlige spørgsmål i morges: Hvordan kan de ting vi omgiver os med, sige 
noget som helst om vores værdier? Og hvordan kan tingene påvirke os? Det 
kan de, fordi vi vekselvirker med de signaler vi sender, og vi tuner os ind 
på hinanden. Men det er udelukkende noget vi kan, fordi vi lever i en kul-
tur der er helt og aldeles specielt kompleks. Det er ganske usædvanligt at vi 
overhovedet kan dette her med at tolke folk og holdninger ud fra de signaler 
vi sender til hinanden. Vi lever i en visuel tidsalder. Livsstilens tidsalder. 
Æstetikkens tidsalder, om du vil. Selv store ting som køkkener og biler bru-
ger vi til at vise omverdenen, hvem vi er. – Du har selvfølgelig ikke tilfæl-
digvis læst Søren Kierkegaard, vel?  
 Lidt.  
 Hvor meget? 
 ”Enten Eller”. Jeg havde et semester omkring Roman-
tikken i Danmark. På universitetet. Jeg læste dansk.  
 Du er cand.mag.? – Bachelor? 
 Jeg læste kun to år. Inden journalisthøjskolen. Det 
var kommunikation jeg hele tiden ville, jeg blev bare ikke 
optaget på skolen før. 
 Kan du så ikke fortælle mig, hvad den handler 
om? 
 Enten Eller? 
 Lad mig se, om du har forstået ham!  
 Hele Enten Eller? 
 Ja tak!  
 Vi læste ham kun i uddrag. – Men det var utroligt, det af ham vi læste!  
 Pietistisk fims! – I læste Forførerens Dagbog? 
 Ja.  
 Og dræbende langtrukken! Hele Forførerens Dagbog siger ikke mere 
på 130 sider, end Britney Spears kan klare på tre minutter i "Oops I did it 
again!" – Hvad står der i resten? 
 I resten af Enten Eller? 
 Lad os høre om du har fulgt med i timerne! Når du nu ligefrem siger 
at du har læst ham. Imponér mig! 
 Øh… hans hovedtese er vel at der findes to slags mennesker.  
 Og? Hvad kan en filosof ellers finde på at sige midt i Romantikken? 

Æstetik 
”Britney, before you go, there’s 
something I want you to have“ 
“Oh, it’s beautiful, but wait a minute, 
isn’t this…?” 
“Yeah, yes it is” 
“But I thought the old lady dropped it 
into the ocean in the end” 
“Well baby, I went down and got it for 
you” 
“Oh, you shouldn’t have” 

Britney Spears 
(Max Martin/Rami - ) 
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 At man skal gifte sig. 
 Frygteligt romantisk! – Hvad mere? 
 Der er dem der har opdaget at vi har et etisk valg i tilværelsen med hensyn 
til, hvordan vi lever vores liv, og dem der ikke har opdaget at vi har det valg. Dem 
der har opdaget at vi har valget og rent faktisk accepterer denne præmis, de vil også 
vælge det etisk gode liv. 
 Etikeren har altså opdaget og accepteret dette valg? Det etiske valg?  
 Og æstetikeren er ikke bevidst om valgets tilstedeværelse. 
 At han rent faktisk har et valg? 
 Og det Kierkegaard så siger, det er at man kan ikke opdage valget uden også 
at vælge det.   
 Er etikeren så også ham med den grimme skjorte?  
 Om skellet mellem etiker og æstetiker hænger sammen med æstetik sådan i 
gængs forstand?  
 M-hm? 
 Ikke rigtigt.  Johannes i Forførerens Dagbog – det er ham der er Kierkegaards 
arketype på æstetikeren som ikke vælger – går op i det ydre, altså det vi normalt 
kalder ”æstetik”, så der er en sammenhæng, men så klart kan man ikke trække det 
op. Johannes insisterer nemlig hårdnakket på ikke at vælge. Altså må han have op-
daget valget. 
 Er bevidst om det, men går omkring det som katten om den varme 
grød? Hm? 
 Kierkegaard skrev om det etiske valg, det vil sige at han må have opdaget at 
valget eksisterede, ellers kunne han jo ikke have skrevet om det, og hvis han har 
troet på sit eget værk, burde han jo også have truffet det etiske valg, når han nu 
ligefrem havde opdaget at det var der. Men for det første smed han vist nok om sig 
med penge til luksus af enhver art, for det andet blev han aldrig gift, selvom det at 
gifte sig ifølge hans bog netop var det højeste etiske valg. 
 Det var langt og indviklet. 
 Sådan er det med Kierkegaard.  
 Nej, nogen Pixie-bog er han jo ikke. – Hvorfor giftede han sig ikke? 
 Det er der mange teorier om! 
 Og? 
 Ingen kan blive enige om det. 
 Det synes at være en erhvervsskade hos akademikere.  
 Kierkegaard var forelsket i Regine Olsen, og hun var hjælpeløst forelsket i 
ham. Én af forklaringerne på at de ikke blev gift, var at han var overbevist om at 
han aldrig ville kunne gøre hende lykkelig. At han var for mærkelig oven i hovedet 
at leve sammen med.  
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 Meget romantisk! – Og var han det? Mærkelig? 
 Han gjorde ihvertfald ikke noget for at lade være med at være mærkelig. 
 Så traf han det etiske valg? 
 Taget i betragtning at Regine giftede sig med en anden og døde syg og ulyk-
kelig og elskede Kierkegaard til sine dages ende, og han heller ikke var lykkelig, så 
var han jo nok en klovn. 
 Var det ikke dét jeg sagde! 
 Du sagde at han var en ”pietistisk fims”. 
 Kierkegaards skelnen mellem æstetiker og etiker går altså ikke på det 
visuelle, men på de handlinger man vælger eller ikke vælger? Vi har en 
handlingsæstetik og en visuel æstetik? Hm? 
 Den visuelle æstetik handler om de grimme jakker og kæmpehåret fra 80’erne, 
Kierkegaards æstetik går på at man i modsætning til etikeren ikke forholder sig etisk 
til sit eget liv og handler derefter. 
 Der findes en visuel etik? 
 Nej. – Så når du siger at vi lever i æstetikkens tidsalder, så er det i kierke-
gaardsk forstand du mener at vi lever i æstetikkens tidsalder? 
 Det gør vi nok også, men lige nu tænker jeg udelukkende på vores 
overforbrug af signaler! – Og det er der i princippet ikke noget nyt i; Kierke-
gaard mente nøjagtigt det samme om sin tid! Og gjorde grin med den for 
det! – Den æstetik jeg refererer til, er vores enorme dyrkelse af det visuelle, 
især de sidste ti-tyve år. Det hænger til dels sammen med billedmediernes 
udbredelse, men det hænger også sammen med at visuel information af-
kodes meget hurtigere end lyd. Der er ikke nogen der har tid til at lytte til 
andre end sig selv, ergo må man sende visuelle signaler. Øjet opfatter flere 
bits af information på en gang end øret, og når alting går hurtigere og 
hurtigere, så er det klart at vi vælger at udtrykke os visuelt i stedet for at 
høre efter, hvad folk rent faktisk har at sige. – Og for alligevel at drage en 
parallel til den kierkegaardske æstetik, så medfører det også at tingene 
bliver mere overfladiske, fordi der ikke er tid til at udtrykke de tanker som 
kræver tid. Hverken i medierne eller ude i virkeligheden. 
 Vi er begyndt at træffe beslutninger på et visuelt grundlag i stedet for et ind-
holdsmæssigt? 
 Har du ikke lagt mærke til at vores præsidenter og statsministre er 
blevet kønnere og kønnere med årene? 
 Fogh Rasmussen? 
 Sammenlignet med Nyrup og Schlüter? Sammenlign dem med Anker 
og Stauning. Sammenlign Bush med Bush og med Clinton. Med Reagan, 
med Carter, med Nixon. Lyndon B. Johnson. 
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 Hvad så med Kennedy? 
 Det var jo aldrig ligefrem et krav at man skulle være grim for at blive 
præsident! 
 Det synspunkt er da vist noget af en fornærmelse over for vores afgåede 
statsledere! 
 Sagt af en æstetiker! Det er da en æresbevisning over for de gamle at 
de blev valgt for deres politik. Fornærmelsen gælder dem vi har nu! Hvis 
man ikke er køn nok til at blive statsoverhoved men kun er intelligent, så 
må man nøjes med at blive udenrigsminister. Sammenlignet med for tredive 
år siden, så er det virkelig en undtagelse, hvis der sidder en vaskeægte 
demokratisk valgt grimrian øverst noget sted! Vi er i den grad gået hen og 
blevet æstetikere! Om det så også omfatter at vi ikke vedkender os at vi har 
et etisk valg, det er faktisk dét som fremtiden handler om. 
 Hvordan?                                                                                                     
 Vi kommer til det! De må have tålmodighed, unge dame! Række-
følgelighed! Rækkefølgelighed!  
 Du har simpelthen en plan oppe i hovedet for, hvad det er vi skal igennem og 
ikke-igennem? 
 Jeg prøver bare at hjælpe dig med at forstå tingene i den rigtige ræk-
kefølge! Og lige nu taler vi om, hvordan tidspendulerne svinger og hvem vi 
er. Når vi er færdige med det, så skal vi tale etik og valg og fremtid, alt det 
du overhovedet kan drømme om!  
 Men for nu at komme videre med tidspendu-
lerne, så skal vi bare lige slå fast at det er noget spe-
cielt at vi i den grad kan bruge moden som stem-
ningsbarometer.  Og dermed at vi overhovedet kan 
gøre det som jeg påstod at jeg kan gøre, nemlig at 
bruge vores ting og sager til at sige noget om vores 
værdier. – Og så skal man selvfølgelig nok tage det 
cum granum salis at vi får vores værdier fra tingene. 
Af og til er man jo nødt til at overdrive en lille smule 
for at komme i avisen. Men i én eller anden grad går 
påvirkningen begge veje! Nå! Og selvfølgelig har 
man kunnet tolke middelalderens tøj i én retning, 
Renæssancens mode i en anden og Biedermeier-peri-
odens tøj i en tredje. Men så entydigt og individuelt 
som det er lige nu, det har det aldrig været før. Før 
var der også regler for, hvem der måtte gå i hvad. 
Langt ind i 1800-tallet var der en tøjetikette som lige-

Tøj og signaler 
Tykke slacks og ørevarmere af 
pelsskind ville være bekvemme for 
en kvinde i vore koldeste vinter-
måneder, men hun bærer dog ikke 
den påklædning i en storby – fordi, 
det gør man ikke! Heller ikke ville 
en mand iføre sig en højhalset 
rullekrave-sweater og fedtlæder-
støvler før en strøgtur i januar, 
hvor behagelig varm en sådan 
påklædning end måtte være. Det 
gør man ikke! Hvorfor? Fordi civili-
serede mennesker akcepterer den 
form for klædedragt, som det store 
flertal er gået ind for. Det at vække 
opmærksomhed ved påfaldende 
klædedragt er uforeneligt med god 
tone. Et velopdragent menneske 
indser, at diskretion i påklædning, 
vaner og manerer er hensigtsmæs-
sig, hvis man sætter personlige 
egenskaber højere end ydre virke-
midler. 

F. og V. Buus 
Skik og Brug, 1963 
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frem gjorde det strafbart at forsynde sig mod reglerne. I middelalderen var 
der regler for, hvilken slags tøj det kun var adelen der måtte gå i, og den 
slags regler har der været masser af gennem historien. Til tider betød det 
virkelig hårde straffe, hvis man brød reglerne. Tøj er ikke noget, man spøger 
med! Og så er der hele det økonomiske aspekt. Vi har jo ikke tidligere haft 
råd til i den grad at skifte signalerne ud! – Og vi har i virkeligheden også 
kun råd til det, fordi der sidder nogle syersker til under en dollar i timen og 
fremstiller tøjet til os rigtigt meget langt herfra. Tidligere blev tøjet brugt til 
det var slidt op, og i det væsentligste gjaldt det om at holde sig varm og tør.  
 Det er altså nyere end man lige går og tror, det at vi i den grad sender indi-
viduelle visuelle signaler til omverden? 
 Det er nyt at man dyrker individet så meget som vi gør. I gamle dage 
var man sin fars søn, indtil man var langt oppe i årene, og man var defineret 
ved den rolle i familien eller samfundet som man var født til. Sådan er det 
som bekendt ikke i vores kultur mere, og derfor bliver vi selvfølgelig nødt 
til at sende nogle signaler til hinanden om, hvem vi er.  
 For ellers drukner vi i mængden? 
 Eller det tager alt for lang tid at bide sig fast i andre folks bevidsthed 
på den måde som man gerne vil opfattes. Det er meget hurtigere at farve 
håret grønt og stikke en syl igennem næsen end at rende rundt og give 
hånd til alle man møder og sige: ”Goddag, jeg hedder Alfred og jeg er et 
meget usikkert ungt menneske på jagt efter en identitet som vil få min far 
og mor til at råbe grimme ting ad mig, så jeg i det mindste ved at de har lagt 
mærke til at jeg er der!” Den semiotiske analyse ville jo heller ikke give 
meget mening i en kultur, hvor halvdelen af befolkningen gik i burka.  
 Eller kulturer i det hele taget, vel, hvor dyrkelsen af individet ikke er slået 
igennem? – Men hvis det ikke lige var det ekstreme tilfælde med burkaen, så må der 
jo ligge en kolossal tryghed i at tilhøre en gruppe på den måde? Så man ikke hele 
tiden skal være ”på” og sende de rigtige signaler? 
 Sagde pradastøvlen! Ikke noget med at stå 
hjemme foran spejlet en time hver morgen og tjekke, 
om bukserne strammer om røven på den fede måde 
eller om blusen er ufed hen over patterne på den 
ufede måde. Ikke nogen grund til at give 1000 kroner 
for et silketørklæde. Det er andre ting der definerer, 
hvem man er. Andre ting der tæller. Der er selvfølge-
lig historikere der har argumenteret for at Historien 
ikke skaber moden, og at de forskellige moder ikke 
kan forklares analytisk. Men de tager fejl! De tager 

History does not intervene in the Fashion 
process, except to hasten  certain changes 
in a slight way, in cases of major historical 
upheavals; in any case, history does not 
produce forms, a state of Fashion can 
never be explained analytically, there is no 
analogical relation between the 
Napoleonic period and high waistlines; 
(…) its evolution is on the one hand 
discontinuous, it proceeds only by distinct 
thresholds; and on the other hand it is 
endogenous, since it cannot be said that 
there is a genetic relation between form 
and its historical context. 

A.L. Kroeber and J. Richardson as quoted in 
Roland Barthes’ The Fashion System 
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grueligt fejl! Én af dem var Roland Barthes – ellers én af de største semio-
tikere – som skrev at der ikke er nogen analog sammenhæng mellem Napo-
leon-tiden og den høje talje. 
 Den høje talje? 
 Taljehøjden på damernes kjoler; den er vandret lystigt op og ned 
gennem tiderne. På Napoleon-tiden var den høj.  
 Men det siger jo ikke noget om noget som helst… 
 Nej, og det var så også Barthes’ konklusion da han skrev det, den gang 
i 50’erne! Men da havde han jo heller ikke alle de årtier at kigge på som vi 
havde i arbejdet med tv-serien, og som vi lige har kigget på nu. Og hele 
efterkrigstidens reklameindustri var heller ikke opstået endnu. Og nu har vi 
altså skiftende moder og skiftende udtryk! Og vi vælger dem selv. Og vi har 
reklamer over alt som fortæller os, hvad der er tidens trends. Og så er der en 
sammenhæng mellem vores tid og vores udtryk. Den måde vi klæder os på 
siger noget om den virkelighed vi befinder os i. Især efter at modetøj be-
gyndte at blive masseproduceret i 20’erne. Og især-især efter den kollektive 
opbyggelige iscenesættelse af forbrugerfamilien i 50’erne!  
 Der er altså nogle strømninger som giver os nogle værdier, værdier 
som vi ønsker at signalere til vores omverden at vi er med på eller ikke med 
på. Man kan vel for helvede dårligt forestille sig en Vietnam-demonstration, 
hvor samtlige 100.000 deltagere var iført hvid skjorte og slips, eller hvad?  
 Det klinger ligesom ikke rigtigt. 
 Tiden var en anden. Selvfølgelig var der folk i finanssektoren som gik 
rundt i nystrøgede skjorter i 1971, mens gaderne udenfor lå badet i tåregas, 
selvfølgelig var der det, det var bare ikke dem der tegnede tiden. Det kom 
de først til i 80’erne, da vi begyndte at få kollektiv kvalme af rulamsluffer. 
 Men køber vi bare ukritisk dét der er i butikkerne? – Eller lad mig sige det på 
en anden måde: Jeg synes jo faktisk at den her bluse og bukserne som jeg har på og 
støvlerne er ret lækre... 
 På den fede måde?  
 Ja. 
 Der kan du selv se!  
 Jo, men jeg kan godt lide de her bukser. Er det så 
mig der bare er en tøj-robot og tilpasser min smag efter det 
som er i butikkerne, eller laver designerne, og sælger butik-
kerne, det som jeg er parat til at købe? 
 Hvad vil du helst have at det er? 
 Er det ikke åbenlyst? 
 Du mener at du selv har bestemt at du kan lide blusen og støvlerne, 

Hvem bestemmer? 
Jeg troer, at enhver Quinde I føie Tid 
skal være fanatiseret af Modens van-
vittige og besmittende Selv-Reflexion, 
der fordærver hende ganske 
anderledes, end om hun var forført. 

Kierkegaard 
Stadier på Livets Vej  
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men af egen fri overbevisning ville have fundet begge dele rædderligt grim-
me i 80’erne, da du – også af egen helt fri vilje – mente at en kjole i pink jog-
gingstof og skuldervat var det hotteste man kunne gå i? 
 Man har vel lov til at ændre smag med årene? 
 Så de 35-årige som gik i pink kjole af joggingstof i 1985 havde bare en 
barnlig smag, er det dét, du siger?  
 Nej… 
 Det er en vekselvirkning. Begge veje. Ikke et enten-eller, et både-og. 
Kulturelle strømninger og dermed deres modemæssige manifestation i 
vores forfængelighed opstår kun, når tiden er inde til det. ”Intimpiercinger i 
Tidens Fylde”, kunne man sige – Diors New Look er det bedste eksempel. 
 Diors hvad? 
 New Look. Lige efter Anden Verdenskrig. 
 Først kom New Deal og så kom New Look? 
 De kunne godt lide nye ting den gang! Dior 
lancerede kjoler og nederdele der gik ned til midt på 
læggen og tog sønderbombede Europa med storm ti 
gange hurtigere end Luftwaffe!  
 Og? 
 Ingen havde regnet med at han fik ret! Kvind-
ernes frigørelse under krigen havde betydet at deres 
tøj indrettede sig efter de mandeerhverv de påtog sig. 
Kjolerne havde støt og roligt sneget sig fra ankel-
længde og op til knæet siden århundredeskiftet. Det var skrappe sager i 
begyndelsen af det 20. århundrede, kan jeg godt love dig! I 1919, da kjole-
kanten var lige under knæet, indrykkede en kreds af bedsteborgerlige fruer i 
København en annonce i samtlige blade i protest mod denne ”skøgedragt” 
som de kaldte den. Kjolelængder var noget man gik op i den gang! Nu var 
krigen forbi, Dior førte kjolekanten ned til midt på læggen, og kvinderne 
hungrede efter at blive feminine og elegante! – Den mand der satser på kvin-
delig forfængelighed, kommer sjældent galt af sted! Og så lå det i tiden at 
man skulle lokke kvinderne hjem til køkkenet igen og bilde dem ind at det 
var dér de var lykkeligst. Tidspendul. Ganske enkelt. 
 Men det er jo ikke alle der følger moden? 
 Nogle er bevidste om de signaler de sender, andre er ikke. Det er 
rigtigt. Men de som er, enten følger moden, fordi de gerne vil være en 
accepteret del af fællesskabet, eller de går bevidst imod den, fordi de ønsker 
at skille sig ud. Det korte af det lange er at de signaler vi sender, siger noget 
om vores tid. Og de signaler vi opsnapper gør noget ved os! 

Politisk forekommer reaktionen mig saa 
omfattende at den gælder alle partier ogsaa et 
tidligere venstreorienteret som det kommu-
nistiske. Kulturelt ser vi i arkitekturen hvor 
henrykt man opgir at gaa videre ad funktiona-
lismens vej efter de første vaklende skridt. De 
var ikke meget bevendt men retningen var dog 
rigtig. Nu kasserer man det til fordel for 
schweizerhyttestilen og den let hitleriserede 
murstensgotik. See ogsaa damemoden som 
med new look nøjagtigt følger Hitlers bud. Alt 
hvad han kæmpede mod har man strøget i 
moden og alt hvad han kæmpede for med 
Gretschenstilens udringede bluse og vide 
skørter som forbillede har man indført. 

PH 1949 
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 Men siger du så ikke i virkeligheden at alle de mennesker – vel typisk unge 
mennesker – som i dag går rundt i trompetbukser og med bukselinningen under 
navlen og ring i maven, i virkeligheden, hvis de havde været unge for femten år 
siden, havde iført sig et par Converse All Stars og smøget ærmerne op på deres 
bredskuldrede blazerjakke? 
 Lige præcis! 
 Med et badge, hvor der stod... 
 "I'm the best - fuck the rest!" Deres smag er ikke deres smag. Det er 
tidens smag. Vi køber det der er fremme efter at vi er blevet skolet til at 
kunne lide det, men trenden bliver først markedsført, når vi er parat til det. 
Eller rettere; når vi har bevæget os mentalt til et punkt, hvor tiden er moden 
til den nye strømning. 
 Men hvis vores smag er ”tidens smag”, og smagen afspejler vores holdnin-
ger. Er vores holdninger så også ”tidens holdninger”? 
 Hvem var det der sad her i morges og tvivlede på at der kunne være 
sammenhæng mellem tidens bluser og de krige vi vælger? Hm? Som vi talte 
om med Elliot-bølgerne er vi flokdyr. Vi tilpasser os omgivelserne, fordi vi 
gerne vil være en del af det gode selskab. Der er jo ikke nogen mennesker 
der er født med holdninger. De er kommet et sted fra. Det samme er vores 
værdier og hele vores verdensforståelse. Vi er hver især et produkt af vores 
kollektive og individuelle historie. Alt det vi har oppe i vores hoveder, bort-
set fra helt basale instinkter og følelser og den slags, det er jo blevet fyldt på 
os i løbet af vores opvækst og i takt med vores erfaringer. Dermed ikke sagt 
at vi er robotter som bare er fyldt ud med kulturelt og historisk software, så 
simpelt er det ikke, men der er ikke nogen af os der kan sætte os ud over det 
miljø og den tid vi er et produkt af. Hvis du var blevet født i 1300-tallet, så 
havde du jo også været overbevist om at Jorden var universets centrum og 
at skovene var befolkede af nisser! – Ikke desto mindre, fordi du tilfældigvis 
har ladet dig føde i slutningen af det tyvende århundrede, så kan du nu 
sidde her og være éthundrede procent overbevist om at Jorden kredser om 
Solen og at nisser kun bor nede i kassen med julepynt.  
 Takket være glødelampen? 
 Og nogle af de mennesker som vi skal til at tale om nu, med de andre 
penduler: alle de genier som har ført os ud af mørket og ind i lyset. Om det 
så er et blændværk noget af det eller ej, det kan vi altid vende tilbage til. 
 Trendpendulet svingede altså med nogle ret korte epoker og havde 
med nogle meget overfladiske ting at gøre. De andre penduler svinger med 
længere epoker og handler om nogle dybere ting.   
 Du kan da ikke kalde vores politiske verdensbillede for ”overfladisk”? 
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 Sagtens! Når vi har set på de andre penduler 
og vores selvindsigt, så vil du se, hvor overfladiske 
vores politiske holdninger i virkeligheden er! Nå! Der 
er altså fem penduler, og fælles for dem alle sammen 
er at de repræsenterer et niveau af vores verdens-
forståelse. Trendpendulet var det mest overfladiske, 
og når vi kun gik cirka hundrede år tilbage, så er det, 
fordi pendulet næppe er meget ældre. Der var også 
overfladiske strømninger tidligere, men de kom ikke 
tydeligt til syne, før der var tilstrækkeligt med mate-
riel velstand de kunne afspejle sig i. Det kræver en ret 
høj kulturel og materiel eller teknologisk komplek-
sitet at have et tidspendul som afspejler så små krusninger på overfladen så 
tydeligt. 
 Andre kulturer har ikke den slags trends? 
 Ikke nær så udtalt, i hvert fald. Slet ikke, hvis der ikke er frihed til 
personligt udtryk. – Så det var altså trendpendulet, og hvor det bragte os 
hen, frem til og med 11. september 2001.  
 Hvor befinder vi os så nu? 
 Nationalfetichismen. Trendpendulet svingede fra den globale rode-
butik til det lokale navlepilleri. Og når vi har set på de andre penduler, skal 
vi se, hvor længe dét så kommer til at vare! Det er blandt andet dét frem-
tiden handler om! Nå! 
 Idépendulet er det næste vi skal se på. Det 
handler om de store tanker som har præget de sidste 
2-300 års historie, vores idealer med andre ord, og det stikker en hel del 
dybere i vores verdensforståelse. Så hvis vi virkelig skal tale om politik – i 
betydningen partipolitik eller ”værdipolitik” som ikke bare er en konkur-
rence i at tækkes vælgernes tegnebøger – så er det idépendulet vi skal have 
fat i! Det er idépendulet der er ansvarligt for at vi har demokrati, menneske-
rettigheder, ligestilling og ytringsfrihed i vores del af verden, og fraværet af 
et idépendul der gør at det er for jävligt svært at indføre alle mulige andre 
steder. Epokerne i idépendulet er længere end i trendpendulet og skifter 
sådan cirka med en generations mellemrum.  
 Det tredje pendul er religionspendulet som 
handler om den udvikling som kristendommen har 
gennemgået, indtil den blev det mærkværdige miskmask af postmoderne 
ligegyldighed og fundamentalistisk dødskamp som vi har i dag. – Plus 
selvfølgelig al den hæderlige kirkegang som ligger ind imellem. Det er bare 

De fem penduler 
Økonomerne går frem på en 
besynderlig måde. For dem gives 
der kun to slags institutioner, kun-
stige og naturlige. Feudalismens 
institutioner er kunstige institutioner, 
bourgeoisiets institutioner er 
naturlige. På dette punkt ligner de 
teologerne, som også skelner 
mellem to slags religioner. Enhver 
religion, som ikke er deres, er en 
menneskelig opfindelse, medens 
deres egen religion er en guddom-
melig åbenbaring. 

Karl Marx 
Filosofiens Elendighed, 1847 

Idépendulet 

Religionspendulet 
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ikke den man hører mest til. Og hvorfor det så er sådan, det kan religions-
pendulet sige noget om. 
 Fjerde pendul er de videnskabelige paradig-
mers pendul. Det handler om forudsætningerne for 
de måder vi har udforsket verden på gennem de sidste 3000 år. Grund-
præmisserne for vores videnskaber gennem tiderne. Det er dét pendul der 
har gjort at du ikke mener at Jorden er universets centrum. – For det gør du 
ikke, vel? 
 Så meget har jeg dog hørt efter i skolen! 
 Godt. Endelig kommer så argumentpendulet 
der handler om, hvad der helt grundlæggende skal til for, om et arguments 
gyldighed holder eller ikke holder. 
 Det er sådan noget med de græske filosoffer og den slags? 
 Det handler om dét vi ville kalde forholdet mellem tro og viden. 
 Hvorvidt Jorden er verdens centrum eller ej?  
 Mere de grundlæggende præmisser for at have et standpunkt over-
hovedet! Skal vi bruge Biblen eller vores iagttagelsesevne til at finde ud af, 
hvor Solen befinder sig? 
 Det allersidste vi skal tale om i dag er selvind-
sigten, hvis vi overhovedet når så langt. Vi skal kigge 
på selve vores proces frem mod stadig højere mental 
kompleksitet og selvindsigt. Det handler om vores 
evolution, simpelthen, og de træk der definerer os som mennesker. Som 
selvstændige individer med fri vilje og tidsopfattelse. Det handler om vores 
udvikling fra aber til moderne mennesker frem til i dag, og til vi bliver til 
homo liquens som jeg truede med, da vi startede. – Faktisk leder alle pen-
dulerne frem til homo liquens. Det kommer vi til! 
 Så ud over at handle om, hvordan vi går klædt, så er tidspendulerne noget 
der foregår oppe i vores hoveder? 
 Men det som foregår i vores hoveder er jo et resultat af vores møde 
med verden. Og det som foregår i vores hoveder afspejler sig i den måde vi 
opfører os på og møder verden, kollektivt politisk såvel som individuelt, og 
derfor giver det sig også udslag i fysiske udtryk og blandt andet i vores valg 
af tøj og signaler. Hvert tidspendul giver os nogle forudsætninger for at 
sætte de ting vi ser og de ting vi oplever ind i en sammenhæng, så vi kan 
mene noget om verden, så vi kan vekselvirke med den på nye og mere 
komplekse måder. Tidspendulerne giver os konstant nye rammer, så vi kan 
fungere sammen med vores medmennesker og forstå hinanden. Men det er 
ikke det hele der stikker lige dybt! 

Paradigmependulet 

Argumentpendulet 

Selvindsigten 
En stoppet Strømpe er bedre end 
en sønderreven; ikke saaledes med 
Selvbevidstheden. 

Hegel 
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 De trends som trendpendulet handler om afspejler nogle holdninger som ikke 
stikker nær så dybt som vores idealer, der ikke stikker nær så dybt som… hvad? 
 Idealerne stikker ikke nær så dybt som det verdensbillede viden-
skaben har givet os. Videnskabens verdensbillede har ikke nær så dyb en 
betydning for os som de helt basale kriterier der giver os retningslinier for, 
hvornår et argument vedrørende omverdenen er gyldigt eller ikke gyldigt. 
Hvis vi ikke havde en opfattelse af, hvornår noget var sandt eller falsk, og 
hvad der skal til for at noget er sandt eller falsk, så ville vi heller ikke have 
en videnskab, for så ville man ikke have nogen kriterier for, om det viden-
skaben fandt frem til ville være sandt eller falsk. Vores opfattelse af, hvad 
der er fakta og gyldig sandhed, stikker langt dybere end noget videnskaben 
i sig selv kan finde frem til. Det er forudsætningen for videnskaben at vi 
overhovedet agter at godtage dens resultater. – Lad os vende tilbage til det, 
når vi kigger på argumentpendulet.  
 Men én ting er vi lige er nødt til at slå helt fast, 
og det er at bortset fra det med selvindsigten, så er 
alle de penduler vi kommer til at tale om, kun nogen 
der gælder for Vesteuropa og USA. Hvor Canada og 
Australien passer ind i alt dette her, er jeg faktisk 
ikke en gang helt klar over. Deres historie og ud-
vikling er selvfølgelig knyttet til Europa, så jo nær-
mere vi kommer på vores egen tid, desto mere er 
vores forløb formentlig identiske. Men givet at de 
ikke kæfter så meget op som amerikanerne, er det let 
at komme til at overse dem. Visse aspekter af vores 
idealer og holdninger og historiske forløb deler vi 
naturligvis også med kulturer og regioner som støder geografisk op til os; 
Rusland, Østeuropa og Mellemøsten, og inden for de sidste halvtreds år 
også især Japan og resten af Asien, men selve pendulernes forløb, gælder 
kun for vores kultur. Også selv om vi flittigt har lånt og dompet og stjålet 
og påtvunget hinanden alle mulige tanker og idéer. Sådan er det bare! Og 
når jeg ikke ser på udviklingen uden for vores egen kreds, så er det ikke, 
fordi andre kulturer ikke er interessante eller har tidspenduler og vigtige 
ting at byde på, det kunne være ualmindeligt interessant at sammenligne og 
se, hvordan forskellige kulturers tidspenduler påvirker hinanden, jeg ved 
bare ikke nok om dem. – Du skal jo også hjem på et tidspunkt! 
 Du nævnte Iran før? 
 Som bare er ét eksempel. Shahens reformer i efterkrigsårene var en 
modreaktion til det traditionelle iranske samfund han tog magten over. Den 

Pendulernes geografi 
For absorption is a two-way street. When 
African slaves were brought to America 
and divorced from their homeland, their 
own cultural identity was not completely 
neutralized, however inhumane the 
holocaust that was perpetrated against 
them. The African Americans were no 
more “Americanized” by their captors 
than was American culture Africanized 
by the slaves they took. Gospel, rock and 
roll, the Broadway chorus, not to men-
tion rap music and “phat” clothes, are 
all strains from African culture. Likewise, 
Christianity no more overwhelmed the 
pagan traditions of Europe than the 
pagan traditions infiltrated Christianity. 

Douglas Rushkoff 
Playing the Future, 1996 
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islamiske revolution under Khomeini var en modreaktion til den vestlig-
gørelse som Shahen havde stået for, og i øjeblikket kæmper de religiøse 
ledere med sig selv og landets befolkning for at finde ud af, hvordan man 
kan indføre reformer uden at gå på kompromis med islam. 
 Tidspendulet svinger væk fra præstestyret? 
 Et eller andet er der i hvert fald ved at ske, og det kommer også til at 
påvirke os. 
 Så andre verdensdeles tidspenduler handler om, hvorfor de tænker og handler 
som de gør?  
 Vi ser altid verden igennem det som vi ved i forvejen. Det gør alle 
andre også. Og når vi mødes med forskelligt udgangspunkt, så er det vi går 
fejl af hinanden. – Men lad os nu starte med at pille i vores egen lille navle! 
Lad os se, hvorfor vi tænker og handler som vi gør!  
 Er pendulepokerne i virkeligheden dét som Foucault kalder epistemer? 
 Aner det ikke. Har aldrig hørt om dem. Hvad er det? 
 Det er de verdensopfattelser som hersker på et givet 
tidspunkt. En slags social konvention om, hvordan virke-
ligheden bør opfattes, et virkelighedsbillede vi deler.  
 Det lyder sgu meget rigtigt. – Er det dem oppe 
i Århus der har bildt dig dét ind? 
 Ja.  – Epistemer er de tankesystemer som dikterer, 
hvad der kan regnes for viden og sandhed, og hvad der ikke 
kan. 
 Tager disse her epistemer også højde for ud-
viklingen til nye epistemer? 
 De enkelte epoker er ikke interessante i sig selv? 
 Jo. Men det er pendulbevægelsen, det dynamiske i tankegangen, 
bevægelsen mellem epokerne der er interessant, hvis man skal sige noget 
om fremtiden. Og det var jo dét der var vores problem, da vi skulle skrive 
tv-serien.  
 Hvad så med paradigmer? Det du beskriver, er vel typiske paradigmeskift? 
 Bortset fra at ordet paradigme hænger mig langt ud af halsen! 
 Hvorfor det? 
 Fordi folk altid bruger det om alle mulige ting uden at være enige om, 
hvad det betyder. – Så dér er et episteme – paradigme om du vil – som ville 
være værd at granske: betydningen af ordet paradigme! – Jeg kan godt lide 
at beskrive epokerne som forventningsfelter. Rammerne for, hvad vi for-
venter inden for et eller andet område. Så kan sådan et område i og for sig 
være en tidsepoke, et videnskabeligt område, reglerne for en sportsgren, et 

Skabeloner for 
forståelsen 

Indeed, as a bitter Max Planck said, 
“A new scientific truth does not 
triumph by convincing its opponents 
and making them see the light, but 
rather because its opponents 
eventually die, and a new generation 
grows up that is familiar with it.” 

Daniel McNeill and Paul Freiberger  
Fuzzy Logic, 1993 
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kortspil, et sprogs grammatik, eller vores etik som giver os en masse regler 
for, hvad der er rigtigt og forkert. Et forventningsfelt. – Kan du overhovedet 
fortælle mig, hvad der er forskellen på et episteme og et paradigme? 
 Næ. 
 Bortset fra at ordet episteme vel er det vi kender fra ordet ”episte-
mologi”? Altså en videnskabelig forklaringsramme. Som også er det ordet 
”paradigme” bliver brugt til. – Der kan du selv se, der er ikke nogen der 
kan finde ud af, hvad et paradigme er! 
 Men du har dog kaldt det ene af jeres tidspenduler for paradigmependulet? 
 Noget skulle det jo hedde. – Kender du Thomas Kuhn? 
 Ham med de videnskabelige paradigmer? Teorien for paradigmeskift? 
 Så nu bliver jeg nødt til at bruge ordet alligevel! Kuhn chokerede stort 
set samtlige videnskaber, da han skrev The Structure of Scientific Revolutions i 
1962.  
 Fordi man havde troet at al videnskab bevægede sig 
fint og systematisk frem mod stadig højere niveauer af 
erkendelse eller viden? 
 Kuhn påviste at videnskaben bevæger sig gen-
nem en serie af videnskabelige paradigmer som af-
løser hinanden.38 Det som var videnskabelig sandhed 
i går er ubrugeligt i dag, og det bliver så til gengæld 
uanvendeligt i morgen. Enhver videnskab arbejder 
inden for et paradigme, en stiltiende eller formuleret 
aftale for, hvilken slags spørgsmål der er tilladelige at 
stille, og hvad der kan forskes i. Et forventningsfelt. I 
praksis opstår der desværre bare efterhånden flere og 
flere eksempler på at paradigmet ikke holder, der dukker spørgsmål og 
resultater op som ikke passer ind i de vedtagne normer. Forskerne når til 
resultater som er ”forkerte”, og Kuhn kaldte de her pinlige eller uforklarlige 
resultater for...? 
 Anomalier. Observationer som ikke passer ind i teorien. 
 Og som i starten bliver fejet diskret ind under 
gulvtæppet. Man lader være med at tale om dem og 
håber så på at de ikke kommer ud igen og at der 
heller ikke dukker flere af dem op!  

                                                 
38 PS: A Kuhn sku lifrem ha paavist a paradigmerne aflöser hinanden er nok en overdrivelse. Kuhn paastod a 
paradigmerne aflöser hinanden. Mere präcist det ville nok vär og sie a nye paradigmer bygger oven paa gamle, 
luger ud i de gamle, og supplerer de gamle, som osse Knallhatt kommer ind paa i nedenstaaende og i 
särdeleshed sin anden bog, Del 2, Tirsdag. I kvantefysikken, for eksempel, man bruer stadi Newtons 
mekaniske fysik som et fundament sellom den er utilsträkli til kvantefysikken i sig self. 

We remember Gregor Mendel for the 
brilliance of his insights, but one can 
argue that his work scarcely influenced 
the history of genetics—except 
ultimately as a beacon and a symbol. 
His conclusions were ignored in their 
time, and became influential only when 
rediscovered by others. 
This curiously prospective style of 
assessment excludes from later 
consciousness those powerful scientists 
who in their own time dominated a 
field, and may have shaped a hundred 
careers or a thousand concepts, in the 
service of conventional views later 
judged incorrect.  

Stephen Jay Gould 
Wonderful Life, 2000 

 
Science, as actually practiced, is a 
complex dialogue between data and 
preconceptions. 

Stephen Jay Gould 
Wonderful Life, 2000 
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 Indtil gulvtæppet buler over det hele? 
 Efterhånden falder alle i gulvtæppet hele tiden, og hele videnskaben 
vader rundt i kollektive fortrængninger og uforklarlige resultater som ingen 
taler om. Indtil en eller anden ny erkendelse hiver gulvtæppet væk under 
den eksisterende videnskab og formulerer et nyt paradigme. 
 Anomalierne fortager sig først, når der er opstået et nyt paradigme som kan 
give svar på alle de uforklarlige ting, og det du gør er at sammenligne hele vores 
virkelighed med de videnskabelige paradigmer? 
 I arbejdet med tv-serien påstod vi simpelthen at der opstår anomalier 
i kulturen eller Historien, at dele af vores verdensopfattelse efterhånden vi-
ser sig ikke at holde. At de forklaringer på verden omkring os som vi hidtil 
har brugt, langsomt men sikkert bliver ubrugelige i takt med at der dukker 
ny viden op. I takt med at verden bliver mere kompleks, i takt med at kom-
plekse systemer mødes og interagerer med hinanden på nye måder. 60’ernes 
teknologifetichisme blegnede, efterhånden som forureningen hobede sig op. 
70’ernes røde kulør falmede, i takt med at Sovjetøkonomien kollapsede. 
Vores overbevisninger var måske rigtige og anvendelige for tyve år siden 
eller for hundrede år siden, men fordi de var rigtige den gang, behøver de 
ikke at være det i dag. At skifte holdning eller viden betyder ikke at vi tog 
fejl den gang, sandheder har det bare med at have deres tid.  
 Før eller siden bliver de til anomalier og må skiftes ud? 
 Nogle af dem i hvert fald. Og derfor går vi som kultur gennem disse 
her epoker. Det som definerer en pendulepoke, er at der er sket et kulturelt 
og mentalt modtræk i vores måde at anskue verden på i forhold til den pen-
dulepoke der lå lige forinden. Pendulepokerne kan ikke defineres uden at 
inddrage den dynamiske bevægelse mellem perioderne.  
 Cornelius Magnussens dialektiske materialisme! 
 Du synes virkelig, det er sjovt at sige, hva’! – ”Tidehverv” kunne man 
kalde det. 
 ”Tidehverv”? 
 Det er noget der kommer, og så går det væk igen. – Hvis jeg siger 
Hegel, hvad siger du så? 
 Det ved jeg ikke? Filosofi? 
 Tese-antitese-syntese, ringer der en klokke? 
 Det har jeg godt hørt før.  
 De enkelte pendulepoker ”udrydder” ikke den tidligere epokes for-
ventningsfelt eller idéer, den bygger oven på. Som regel. Det afhænger 
selvfølgelig af, hvad det helt konkret handler om. Det er jo ikke nogen forud-
sætning for vores viden om at Jorden drejer om Solen, at vi først troede at 

Hegel og 
farveladepotten 
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Jorden var i midten. På den anden side havde vi næppe haft Twiggy, hvis vi 
ikke først havde haft Marilyn Monroe. – Vi havde med garanti ikke haft 
Twiggy uden Marilyn! 
 Men det sjove ved det er at det slet ikke var 
Hegel der fandt på dette her med tese-antitese-
syntese. At vores erkendelse bevæger sig gennem 
denne her proces af modsætninger og sammensmelt-
ning. Det var Kant og Schelling som fandt på det. 
Hegel syntes at teorien var tåbelig! 
 Hvorfor tror alle så at det er Hegels teori? 
 Det er der også mange der undrer sig over.   
– Men hvad er det så den går ud på, denne tese-
antitese-syntese-teori? Hm? Den går ud på at man har 
en tese, denne tese bliver modgået af sin anti-tese, 
og sammen danner de en syntese. Denne syntese 
bliver den nye tese som så bliver imødegået af en 
anti-tese. Konfronteret med hinanden danner de en syntese som bliver den 
nye tese og så videre frem. Det er også blevet beskrevet som sætning-
modsætning-sammensætning. – Der er ikke helt ligeså meget sex over ”tese-
antitese-syntese” som over ”tidspenduler”, vel? 
 Jeg kan godt høre at der ligesom ”mangler” ét eller 
andet!  
 Der er ligesom mere schwung over tidspendu-
ler! – No pun intended! – Nå! For det meste indeholder 
en ny tid stadig resultater af den forrige, det kultu-
relle og videnskabelige arvegods. Vi bygger jo oven 
på vores erfaringer. Hverken den nye epoke eller den 
forrige periode står isoleret, og det gør de fremtidige epoker heller ikke. De 
indgår altid i en sammenhæng, også selvom nye bidrag til vores fælles 
tankegods måske synes revolutionerende for samtiden. 
 Det som Hegel sagde, det var at der indbygget 
i verden er en Ånd, en Geist som gennem en dialek-
tisk proces bringer verden frem mod sit mål, og selve 
dialektikken beskrev han som en blomst, hvor knop 
bliver til blomst, som visner, dør, forsvinder og giver 
plads til en ny knop som bliver til en ny blomst – og 
så videre...  
 Også en slags puls?  
 Den dialektik Hegel talte om, er en konstant bevægelse mellem to 

I sin kritik af fornuftens dialektik bliver 
Kant stående ved sin påvisning af, at der er 
en række teser og anti-teser, der begge kan 
bevises, når fornuften går ud over 
grænserne for enhver mulig erfaring. Han 
afviser således muligheden af en forsoning – 
en syntese – af de modstridende påstande. 
Fichte taler derimod om en ”syntetisk 
metode”, der har til opgave at forene 
modsætningerne i noget tredje. Hos den 
unge Schelling bliver ”triaden” (treheden), 
tese-antitese-syntese, til mere end en 
metode, idet han hævder, at denne trehed 
svarer til en udvikling i såvel naturen som i 
historien. Hegel afviser derimod allerede i 
1807 triade-skemaet, tese-antitese-syntese, 
som et ”ydre”, ”livløst skema” (og det er 
følgelig en myte opstået i 1830’erne, at 
Hegels dialektik skulle bygge på denne 
triade). 

Politikens Filosofi Leksikon (1993) 

Det vilde være vanskeligt at afgøre, 
hvad der er størst, Behaget ved at 
oversmøre alt, hvad der er i 
Himmelen, på Jorden og under 
Jorden med en saadan Farvepotte, 
eller Indbildningen om Fortræffe-
ligheden i et saadant universal-
middel. 

Hegel om Kants tese-teori i 
Aandens Fænomenologi, 1807 

 
Det som giver styrke I Hegels stræben 
er for øvrigt det samme, som intellek-
tuelt gør ham suspect for bestandig. 
Han troede, at historien var fuldendt i 
1807 med Napoleon og ham selv, og at 
bekræftelsen da var mulig og nihilis-
men besejret. Fænomenologi’en – en 
bibel, som kun profeterede om fortiden 
– satte en grænse for tiden. 

Camus 
Oprøreren, 1951 
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yderpunkter. Han kaldte det mediering, når to modsætninger er afhængige 
af hinanden og konstant befinder sig i det som du og jeg nu ville kalde en 
svingning eller en oscillation mellem de to. Og hvis Hegel ikke kunne for-
drage Kant, så kunne Kierkegaard til gengæld ikke fordrage Hegel! Eller 
Kant med for den sags skyld! – Kierkegaard accepterede nok at der findes 
en højere Orden eller et System som ligger til grund for tilværelsen, men han 
benægtede at et enkelt menneske skulle kunne erkende den og komme med 
en gyldig forklaring på hele verden og alt, hvad der er i den. Han gik med 
andre ord lige i flæsket på Hegel og sagde at hvis verden virkelig skulle 
bevæge sig ifølge dette ”System” som ”den speculerende velbaarne Hr. Pro-
fessor” så omhyggeligt havde opstillet, så ville det også være muligt at for-
udsige fremtiden, og kunne Hegel det? Nej, det kunne Hegel ikke! 
 Men det kan du? 
 Man skal ikke tro på alt, hvad Kierkegaard skrev! – Men i kølvandet 
på Hegel kommer vi til Karl Marx. Som du har læst! 
 Næ. 
 Du har ikke læst ham? 
 Næ.  
 Du er blevet trukket gennem årevis af marxis-
tiske tekstanalyser og revolutionære paroler i gym-
nastiktimerne, men har aldrig nogen sinde læst noget 
af ham?   
 Faktisk ikke… 
 Dine dansklærere, dine tysklærere og dine 
historielærere skulle en tur over knæet, skulle de! – 
Det er muligvis ikke et pædagogisk værktøj de vil 
anerkende, men så må deres røde numser gøre det! Eller også kan de få lov 
til at hoppe på tungen til Nicaragua! – Du gør grin med mig, ikke? 
 Nej? 
 Du har vitterligt aldrig læst noget af Karl Marx? 
 Næ. 
 Det ville jo være løgn at sige at jeg er overrasket! Nå! Derfor har jeg 
selvfølgelig også gjort mit hjemmearbejde og har taget Camus med: Oprø-
reren. Der skriver han nemlig om Marx. Jeg kunne jo ikke vide at det var en 
lille indoktrineret marxist jeg fik på besøg! Nu skal du høre: ”Marx talte 
ganske vist aldrig selv om dialektisk materialisme. Han overlod det til sine 
arvinger at hylde dette logiske monstrum. Men han siger på én gang, at 
virkeligheden er dialektisk og at den er økonomisk. Virkeligheden er en 
uendelig vorden, der får sin rytme gennem modsætningernes frugtbare 

Min dialektiske metode er ikke blot I 
princippet forskellig fra den 
hegelske, men dens direkte 
modsætning. For Hegel er tænke-
processen, som han endog under 
betegnelsen af idé forvandler til et 
selvstændigt subjekt, virkelig-
hedens demiurg (bygmester), og 
virkeligheden er kun en ydre, 
fænomenal form for idéen. For mig 
er omvendt det ideelle intet andet 
end det materielle omsat og 
oversat til tankeformer i den 
menneskelige hjerne. 

Karl Marx 
Kapitalen, 1867 
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sammenstød som hver gang ophæves i en højere syntese; denne fremkalder 
på sin side igen sin modsætning, således at historien på ny rykker frem. 
Det, som Hegel hævder om virkeligheden på dens vej mod Ånden, hævder 
Marx om økonomien på dens vej mod det klasseløse samfund; enhver ting 
er samtidig sig selv og sin modsætning, og denne modsigelse tvinger den til 
at blive noget andet.” 
 Tidspendulerne er dialektiske, men ikke marxisme?  
 Og de er heller ikke Hegel.  
 Fordi resultatet er homo liquens og hverken det 
klasseløse samfund eller Ånden? 
 Du er skarp, hva’! Det sjove ved det er at både 
Hegel og Marx skrev sig ind i en meget ældre tradi-
tion af tænkere der også så historien som noget der bevæger sig gennem 
forskellige epoker og frem mod en bestemt udvikling. Der har også været 
filosoffer som gjorde det efter dem. – Har du hørt om ”historicisme”? 
 Det har noget at gøre med den måde man læser eller forstår historien på?  
 Hvad er forskellen på historicisme og historisme? 
 Er der forskel? 
 Historisme betyder at vi er børn af vores tid. Vores historiske arve-
gods og den tid vi lever i, former os. Historicismen betyder at der er en ret-
ning eller et mål i Historien.  
 Du gør begge dele? Både og? 
 Italieneren Giambatista Vico der levede i begyndelsen af 1700-tallet, 
talte om at kulturer og sprog og en række andre ting går gennem tre ud-
viklingstrin. Den ”evige ideale historie” som han kaldte det. Spengler der 
levede frem til 1936, sagde at civilisationer har en livscyklus. Og når jeg 
nævner de to, så er det, fordi der er masser af filosoffer som har givet deres 
bud på en ”historisk nødvendighed” – og lige så mange der har benægtet at 
man over hovedet kan behandle historien på den måde.  
 At man kan bruge den til at forudsige med? 
 Filosoffen og semiotikeren Karl Popper var nok 
den mest kendte. Han skrev simpelthen en bog der 
hedder Historicismens elendighed. Hans hovedargu-
ment er at historicisme aldrig kan være en videnskab, 
simpelthen fordi den ikke kan falsificeres. Den kan 
ikke modbevises. Ganske enkelt i virkeligheden. Der 
er altså ikke noget af alt det jeg sidder og siger du kan modbevise. Tvært-
imod er historicisme, min såvel som Karl Marx’, fuldstændigt ligesom astro-
logi og psykoanalyse og Tarokkort og kaffegrums så fuld af smuthuller at 

Historicisme 
Både historicisten og utopisten tror, at 
de kan finde ud af, hvad samfundets 
sande endemål er, for eksempel ved at 
afdække dets historiske tendenser, 
eller ved at diagnosticere “tidens 
behov”.  

Karl R. Popper 
Historicismens Elendighed, 1967 

The firm requirement for all science —
whether stereotypical or historical —lies 
in secure testability, not direct obser-
vation. We must be able to determine 
whether our hypotheses are definitely 
wrong or probably correct (we leave 
assertions of certainty to preachers and 
politicians). 

Stephen Jay Gould 
Wonderful Life, 2000 
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det kan bruges til at bevise hvad som helst. Så hvis du synes det er noget 
sludder jeg sidder og siger, så er du altså ikke den eneste! – Men nu hvor du 
alligevel er her, så lad os tage idépendulet.  
 Som stikker dybere end trendpendulet?  
 Forudsat at du tillader min historicisme, ja. – 
Idépendulet handler om, hvilke idéer og idealer som 
har præget vores kultur, og hvor de kom fra. Og fordi 
idéerne stikker dybere, så er epokerne længere. Nå! 
 Den periode vi skal kigge på strækker sig fra 
1700-tallet og frem til i dag. Der har været nye idé-
strømninger tidligere, men igen; det kræver en vis 
kompleksitet i samfundet før de kommer markant 
til udtryk, især i den brede befolkning. Så da vi arbej-
dede med CPH, valgte vi at sætte begyndelsestids-
punktet for idépendulet til sådan cirka år 1700. 
 Hvad havde folk af ”idéer” før da? 
 Humanismen der opstod i renæssancen var én af dem. Idépendulet er 
i det hele taget lidt af en modreaktion til religionen og religionspendulet 
som vi skal kigge på bagefter. Før 1700-tallet kom idéerne mere sporadisk, 
og de kom kun svagt til udtryk. De var en del af renæssancens opgør med 
kristendommen mere end en række nye idéer som eksisterede på deres 
egne præmisser. Derfor kan vi ikke rigtigt sætte skub i idépendulet tidlig-
ere, men fra og med 1700-tallet begyndte oplysningstiden virkelig at tage 
form og så tog idéerne fart! – De forskellige trends i det 20. århundrede 
afspejlede sig i hvad? 
 Moden? 
 Tøjet, nemlig. Som ikke holder i så mange år, 
ikke har en lang produktions- eller designfase, og 
som derfor kan afspejle de hurtige strømninger. 
Anderledes er det med de mere overordnede strøm-
ninger, de mere grundlæggende idealer. De afspejler 
sig i nogle mere varige ting. I 1800-tallet afspejlede 
idépendulet sig i arkitektur og malerkunst og i 1900-
tallet i de længerevarende forbrugsgoder, ting som 
man ikke bare sådan lige skifter ud fra den ene dag 
til den anden. 
 Det er altså for langt ude! 
 Det er kun, fordi du ikke kan din historie. Men det sagde du jo også! 
 Jeg er da i det mindste ærlig!  

Idépendulet  
1700-2003 

Oplysningstiden 
frem til år 1800 

Ophæv den retlige forskelsbehand-
ling, ophæv med nye love døds-
straffen, og alle vil være uden for 
fare, alle vil være i sikkerhed. De, 
som har en anden religion end 
øvrigheden, vil så meget mere 
mene, at de skal stræbe efter fred i 
staten, i den udstrækning deres 
vilkår er bedre i den end dem, der 
findes de fleste andre steder. 

John Locke 
 Et brev om tolerance, 1689 
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 1700-tallet kulminerede i oplysningstiden og de store revolutioner. 
Rationalitet, moderne videnskab og ikke mindst humanismen skabte en helt 
ny verdensforståelse i Vesten. Newton lagde grunden til den moderne vi-
denskab og hele vores teknologiske udvikling. Linné revolutionerede den 
biologiske videnskab. Tænkere som Hume, Rousseau og Voltaire fik os til at 
se samfundet, mennesket, vores følelser og vores værdighed i et helt nyt lys. 
Tanker om adskillelse af kirke og stat dukkede op, det samme gjorde idéer-
ne om demokrati og afskaffelsen af tortur. Montesquieu formulerede for 
eksempel den moderne tredeling af magten i den lovgivende, den udøven-
de og den dømmende magt. 
 Fundamentet for den moderne retsstat? 
 Herhjemme skrev Ludvig Holberg om reli-
gionsfrihed, ligestilling mellem mænd og kvinder og 
helt basale menneskerettigheder allerede i 1720’erne. 
Blandt andet handler mange af hans komedier – Den 
Stundesløse er én af dem – og hans bog Naturretten 
om at børn har ret til at nægte at gifte sig med nogen 
de ikke kan lide, når deres forældre arrangerer deres 
ægteskab. 
 Så når der hele tiden er nogen som siger at den 
kristne kultur har dybe demokratiske rødder og er forud-
sætningen for menneskerettighederne...? 
 Så er det noget sludder og vrøvl! Forhåbentlig mod bedrevidende. 
Tværtimod vil du se, når vi kigger på kristendommen om lidt, at kirken har 
gjort hvad den kunne for at forhindre de her tanker og deres udbredelse. 
Det eneste gran af sandhed der ligger i påstanden om at kristendommen 
skulle være forudsætningen for menneskerettighederne og demokratiet, det 
er at idéen om individet ligger i kristendommen. Men det gør den kun, fordi 
idéen allerede lå i jødedommen og jødernes idé om medmennesket. Og 
islam har nøjagtigt samme idé om individet og medmennesket som kristen-
dommen har, så det er noget vås at stille det op på den måde. – Det kan 
godt været at Vorherre har skabt verden og mennesket, men religion, det 
har Fanden altså skabt!  
 En anden ting som oplysningsfilosofferne nemlig skrev om, var tros- 
og ytringsfriheden, retten til at tænke og tro, hvad man ville og oven i købet 
sige det højt. Skrive det og publicere det, sågar. Og bortset fra konger og 
fyrster der rystede i bukserne, når der var nogen der formastede sig til at 
være kritiske, så var det ganske ofte netop kirken som forfatterne og filo-
sofferne kæmpede for at få lov at sige imod. Og meget sigende for tiden og 

Holbergs heltinder var to kløgtige 
og mægtige dronninger, Zenobia 
I Palmyra og Katharina I af 
Rusland. Holberg undrer sig da 
over, at samfundet dømmer ”den 
halve Deel af Jordens Indbyggere 
ubrugelige til vigtige og vanske-
lige Forretninger.” Hvis der argu-
menteres ud fra kvinders svagere 
fysik, kunne man jo hævde, at 
det var mændenes styrke, som 
gjorde dem fortrinsvis egnede til 
groft arbejde, medens kvinderne 
kunne bruges til at lægge planer 
til de arbejder, som mændene 
skulle bruge deres kræfter på! 

F.J. Billeskov Jansen 
Ludvig Holberg og 

Menneskerettighederne 
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deres kamp for ytringsfrihed, var mange af dem nødt til at skrive både dét 
og mange af deres andre tanker under pseudonym. Locke udgave Et brev 
om Tolerance, Epistola de tolerantia, anonymt, Holberg skrev under navnet 
Hans Mickelsen og Voltaire skrev i sit eget navn og blev landsforvist. 
 Det tænker man jo ikke lige over, når man åbner Ekstra Bladet. 
 Og ser Side 9 Pigen strutte lige ud i formiddagskaffen! 
 Oplysningstankerne ledte blandt andet til 
USA’s uafhængighedserklæring i 1776, Stavnsbånd-
ets ophævelse herhjemme i 1788, Den franske Revo-
lution 1789, og menneskerettighederne fra samme år, 
og det var alt sammen tegn på at der var røre i den 
brede befolkning. I det hele taget var idéen om fol-
kets medbestemmelse og demokratiet en idé som 
slog igennem i det øjeblik, vi satte os ud over idéen 
om at kongemagten var indstiftet – eller i det mindste velsignet af – Gud. 
For USA’s vedkommende var uafhængighedserklæringen et brud med kon-
gemagten i England.  
 Det er derfor det religiøse Højre i USA hader enhver form for statsmagt? 
Den er ikke stiftet af Gud? 
 Det ville nok være lige at overfortolke en anelse! Men hvis de bliver 
ved med at insistere på at blande religion og politik sammen og en dag 
ønsker at tage skridtet fuldt ud, så kunne vi jo nok finde en egnet kandidat 
til tronen i et af de europæiske kongehuse. – Der er nok at tage af! 
 Men det som oplysningstiden handler om, det er at det var den co-
evolutionære diversitet i den vesteuropæiske kultur og videnskab der skab-
te forudsætningen for demokratiet. Den teknologiske og erkendelsesmæs-
sige udvikling fulgtes ad. Samfundet havde opnået en grad af kompleksitet, 
hvor folk begyndte at tænke på andet end dagen og vejen. Tankerne havde 
løsrevet sig religionen og satte gang i den brede befolkning. 
 Når moderniseringsprocesserne i Mellemøsten og længere østover ikke over-
levede Anden Verdenskrig, så var det, fordi moderniseringen ikke opstod som en del 
af en organisk proces? Kompleksiteten er en organisk proces som ikke kan kontrol-
leres? 
 Demokratiet er kommet ud af vores egne tidspenduler og er ikke 
blevet påført samfundet af en udefra kommende magt. Det opstod, da vi 
var klar. Indefra. Et af de få steder, hvor demokratiet er lykkedes ved en 
ikke-coevolutionær proces er Tyrkiet, hvor Kemal Atatürk sad længe nok 
ved magten til at tvinge det igennem. – I øvrigt ved metoder vi nok ville 
betakke os for i dag.  

We the People of the United States, in 
Order to form a more perfect Union, 
establish Justice, insure domestic 
Tranquillity, provide for the common 
defence, promote the general Welfare, 
and secure the Blessings of Liberty to 
ourselves and our Posterity, do ordain 
and establish this Constitution for the 
United States of America. 

The constitution of the United States 
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 De var ikke just demokratiske? 
 Det ville immervæk være synd at sige! Men han var en af deres egne. 
Han var Landsfaderen som skabte en nation. Han var den visionære ener 
som indførte demokratiet med vold og magt og dræbte dem som ikke ville 
være med på idéen! Derefter trak han sig tilbage. Hvis nogen forsøgte at 
indføre demokratiet med de samme midler i dag, ville vi som demokratier 
rent ud sagt være tvunget til at tage afstand fra det!  
 Men 1700-tallet medførte altså politiske og samfundsmæssige om-
væltninger, og efter republikkernes opståen i slutningen af 1700-tallet, blev 
vores kultur parat til noget nyt. – Og hvad var det så frøkenen læste på 
universitetet? Hm?  
 1800-tallet var Romantikken?  
 I Europa! Der sker nemlig noget interessant i 
idépendulet. Bum! For det meste følges Europa og 
USA fuldstændigt ad – vi så det lige med revolution-
erne, og det gjaldt også for trendpendulet – men der 
er én stor afgørende forskel på Europa og USA, og det 
er at USA aldrig har været igennem Romantikken! 39 
 Ingen Biedermeier, ingen Sturm und Drang? 
 Jeg har forsøgt at forklare amerikanere, hvad 
Romantikken gik ud på. De aner overhovedet ikke, 
hvad man taler om! Der er ingen tvivl om at ameri-
kanerne er romantikere. De har et romantisk forhold 
til Amerika. Til frihedsidealerne. Til Stars and Stripes 
der blafrer i vinden til tonerne af et signalhorn, mens 
helten fra Borgerkrigen skuer mod solnedgangen. De 
har et romantisk forhold til ”den gamle verden” og 
de nationer deres egne personlige forfædre kom fra. 
De har et romantisk forhold til deres egen heroiske 
rolle i verdenshistorien. Der er masser af ”romantik” 
i USA, men de har aldrig været igennem den kultu-
relle strømning som Romantikken var i Europa. 
Måske fordi den amerikanske kultur var så ung 
endnu, da Romantikken brød igennem at de slet ikke 
var modne til at få flere nuancer i deres kultur på det 
tidspunkt. Den var for spæd, simpelthen. Det er mu-
ligvis derfor USA bare tog 100 år med oplysningstid ud i én køre! 
                                                 
39 PS: Knallhatt mulivis har denne betragtning fra Thomas Homer-Dixon, der gör samme iagttagelse i hans bog 
The Ingenuity Gap, a det er kun Europa der har haft Romantikken. Dixon forklarer ikk fänomenet heller.  

Romantikken 
1800-1850 

Sol er oppe, skovens toppe 
glimre alt som Gimles tag; 
bud os bringer hanevinger, 
hanegal som klaren dag. 
Vågner, vågner, danske helte! 
springer op og spænder bælte! 
dag og dåd er kæmperim. 

Grundtvig 1817 
 

Nu luren gjalded 
med drøn på drøn 
til kamp den kalded  
hver heltesøn, 
og stærke som bjørne 
og kække som ørne 
fløj kæmper op! 

Grundtvig 1819 
 

I alle de riger og lande 
Hvorhen jeg i verden for 
Jeg fægted med åben pande 
For, hvad jeg for alvor tror 

Ingemann, 1837 
 

Danmark, dejligst vang og vænge 
lukt med bølgen blå 
hvor de voksne, danske drenge 
kan i leding gå 
mod de sakser, slaver, vender, 
hvor man dem på tog hensender, 
- en ting mangler ved den have: 
ledet er af lave. 

Grundtvig 
 

Kærlighed til fædrelandet 
er den sande odelsret, 
kærlighed og intet andet 
elsker op en helteæt, 
kærlighed i pagt med ånden 
den får altid overhånden. 

Grundtvig 
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 Livet på prærien har vel heller ikke ligefrem appel-
leret til de indestængte skovlængsler? 
 Næppe! Men hvorfor det kun var Europa der 
gik igennem Romantikken, det må alt i alt forblive 
spekulation!  
 Men kan det så ikke være én af faktorerne bag den høje teknologiske og sam-
fundsmæssige kompleksitet i USA? Hvis der kun eksisterer fornuft og teknologisk 
fremdrift som grundlæggende samfundsidealer, så er det vel også én af de udeblevne 
hæmninger som gør at USA i så høj grad sætter den økonomiske og udviklings-
mæssige dagsorden? Og at de ikke fatter at resten af verden krydrer deres liv med 
andet end penge? 
 Absolut. – Men hvad bestod den så af, Romantikken? Og hvornår var 
den? Hm? 
 Første halvdel af 1800-tallet?  
 Og hvad handlede den om? 
 Den var en modreaktion til al den fornuft som oplysningstiden var udtryk 
for. Som du selv sagde. Romantikken handlede om ”ånden i naturen”, idéen om at 
der bagved naturen som vi sanser den, der er der en orden og et system, en Ånd.     
– Hvornår var Hegel? 
 1770-1831. ”Phänomenologie des Geistes” er fra 1807. – Så hvad hand-
lede Romantikken om? 
 Jeg ved ikke om det var den samme ”naturånd” Hegel skrev om, men natu-
ren var noget mystisk for Romantikken, noget uudgrundeligt.  
 Og? 
 Det handlede om det stemningsfyldte og sanselige, fuldstændigt modsat op-
lysningstiden. Romantikken var ”Sturm und Drang”. Oehlenschläger skrev Guld-
hornene, og digterne fandt på udtryk som ”skovensomhed”. 
 Skovensomhed! Herligt! – Hvad mere? Grundtvig? 
 Var han romantiker? 
 ”Var Grundtvig romantiker?”! Siger ordet ”nationalromanik” den 
unge dame noget? 
 Nå, ja... 
 Grundtvig afskyede naturvidenskabens vilje og – ikke mindst – evne 
til at modsige Biblen. Om det passer ved jeg ikke, men anekdoten siger i 
hvert fald, at Grundtvig insisterede på at Solen drejer om Jorden, for det 
stod i Biblen, og som han sagde, ”Enhver kan jo se det!”.  
 Grundtvig var bibelfundamentalist? 
 Det tror jeg vist roligt man kan kalde ham! Både på den fede og den 
ufede måde! Og så med en betydelig interesse for vikingerne og deres he-

 

Der findes andre mensker 
end dem der er danske 
de bor i huler og slås hele da’n 
Det har vi li’godt  
aldrig nogen sinde gjort 
De varme lande er noget lort 

Shubidua 
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denskab! Bum! Vi plejer at give Grundtvig æren for at være ham der 
støvede den nordiske mytologi af og skabte danskernes folkelige identitet 
som danskere. Men det var i virkeligheden en proces som fandt sted over 
hele Europa. Folkene opdagede sig selv, opdagede at de havde en nationali-
tet og en historie som bandt dem sammen. Eller i hvert fald en historie man 
kunne postulere bandt dem sammen. Derfor det splinternye begreb ”en 
nationalfølelse”. Sådan én var der ingen der havde haft før! Ikke en gang 
kongen! Men nu kom ”Nationalromantikken”. Så skulle der diskes op med 
fordums storhed og blafrende faner! Og med hensyn til vikingerne så 
gjorde svenskerne nøjagtigt det samme! Fiskede rundt i historien og fandt 
en flok bøller med stærke overarme og fuldskæg! Tyskerne ville også have 
del i dem. Ellers havde vi næppe hørt meget til Wagner. I det hele taget var 
det i Romantikken vikingerne ”blev skrevet”. Bander af brutale tyveknægte 
som begik det ene folkedrab efter det andet, blev pludselig ophøjet til dan-
nerfolkets fædre og gjort til nationalmytologi! Vikingerne havde faktisk et 
ganske komplekst samfund og en ganske og aldeles udviklet teknologi, de 
havde også en demokratisk eller i hvert fald parlamentarisk styreform og en 
vis ligestilling mellem kønnene, men det var ikke just dét romantikken 
skrev om! Det var den heroiske kamp! De stolte forfædre! Krigerne! De 
unge, stærke mænd i brynje og harnisk! Bum! Blut, Boten und Biedermeier! 
Oehlenschläger skrev ”Der er et yndigt land” i 1819 og rodede ikke alene 
”Frejas sal” som er vikingemytologi, sammen med ”de harniskklædte kæm-
per” – harnisk stammer fra middelalderen og er en ringbrynje – han rodede 
også de to ting yderligere sammen med ”højens bavtasten” som stammer 
fra bronzealderen 2-3000 år før vikingerne. Det kunne ganske enkelt ikke 
blive fordumsagtigt, storladent og kvalmende nok! Sangen er med andre 
ord ikke alene usyngelig til en fodboldkamp, den er også det værste histo-
riske vrøvl i mands minde! Og helt i tråd med Grundtvig! – Men det var 
heller ikke historisk korrekthed, Romantikken handlede om! Samfundet var 
i forandring. Ude i Europa var de store revolutioner, der var Napoleons-
krigene og statsbankerotten i 1813, verden var stor og farlig og kaldte på 
fortidens helte! Høje, blonde retskafne helte med blanke brynjer og åbne 
pander! Som de kunne fægte med! – Der er i øvrigt en anden sjov anekdote; 
hvem skrev ”I alle de riger og lande”? 
 Ingen aning. 
 Ingemann. Bernhard Severin Ingemann. Lige så eftertrykkeligt natio-
nalfetichist som Grundtvig. Og det var Grundtvig der var årsag til sangen.  
– Hvem var H.C. Ørsted? 
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 Han var noget med videnskab? 
 ”Noget med videnskab”! – Kan du se den stik-
kontakt som sidder derovre? 
 Han opdagede elektriciteten? 
 Han opdagede elektromagnetismen! Dét der er 
forudsætningen for at vi har snuppet naturens soft-
ware, stjålet naturens grammatik og kan kontrollere 
elektriciteten! Elektrisk lys, computere, al moderne 
teknologi i det hele taget, dét havde vi ikke haft, hvis 
elektromagnetismen ikke var blevet opdaget! 1820 
opdagede han den. Men han opdagede også N.F.S. 
Grundtvig og syntes at han var et fjols. Så han angreb 
Grundtvig i et tidsskrift. Men han gjorde det ano-
nymt. Af hvilken årsag skal jeg ikke kunne sige. Det 
kom imidlertid frem at det var Ørsted der havde 
skrevet indlægget, det syntes Ingemann var noget 
hykleri, sådan at skrive kritiske indlæg og så ikke at 
ville lægge navn til, og derfor skrev han: ”Hvorhen 
jeg i verden fór, jeg fægted med åben pande”! Siger 
anekdoten. – Og så var Ørsted iøvrigt lige så religiøs 
som Grundtvig. Bare på en anden måde. Han var og-
så romantiker. Lige så meget som han var et geni der 
rakte ud over sin tid, var han også et barn af sin tid. Ligesom alle os andre. 
Formentlig anså han nemlig elektromagnetismen og en række af de andre 
naturkræfter for at udgøre ”ånden i naturen”. – Ta’ den du!  
  Endelig kulminerede nationalromantikken så for Danmarks vedkom-
mende i den store folkelige sammenbinding med Grundloven af 1849. 
Grundtvig igen, i øvrigt! – Hvad kan du ellers sige om Romantikken? 
 Biedermeier, som du selv lige fik flettet ind; det uskyldige kvindeideal. 
Damerne gik i krinolinekjoler med den markante hvepsetalje og den karikerede 
kvindeskikkelse.  
 Den var én af de ting, Kierkegaard gjorde grin med. I begyndelsen gik 
damerne med høj talje; uskyldig bondepige-look alike. Krinolinen blev op-
fundet i 1840. – Hvordan så kunst og varige forbrugsgoder – møbler og den 
slags – ud i Romantikken? 
 Var det den franske Empirestil?  
 Inspireret af den klassiske oldtid; egypterne og romerne. Pompeji var 
blevet fundet i 1748, og hvor den tidlige empirestil havde lagt vægt på det 
pompøse, det som signalerede imperium, lagde Biedermeier vægt på det 

Alfred: Jeg vil nu søge at give en 
sammentrængt Fremstilling af den 
Anskuelse, vi nærmest maae til-
egne os. At der foruden Naturens 
Grundkræfter, de skabende 
Kræfter, intet andet Bestandigt er i 
Tingene end de Naturlove, efter 
hvilke Alt deri foregaaer, og at 
disse Naturlove med Rette kunne 
kaldes Naturtanker, derom ere vi 
enige. Grundkræfterne selv findes i 
alle Legemer; men disses Forskjel-
lighed beroer paa de samme her-
skende Naturlove. Det, som giver 
en Ting sin bestandige Ejendom-
melighed, sit Væsen, er da, som vi 
allerede før have fastsat, den Sam-
foldighed af Naturlove, hvorved 
den er frembragt og vedligeholdes; 
men Naturlovene ere Naturtanker. 
Tingenes Væsen beroer da paa de 
Naturtanker, som deri udtrykkes. 
Forsaavidt Noget skal være et i sig 
sammenholdende Væsen, maae 
alle de Naturtanker, som deri ere 
udtrykte, høre sammen i een 
Væsenstanke; hvilken vi kalde dens 
Idee. En Tings Væsen er da dens 
levende Idee. 
Sophie: Men da bliver jo en Tings 
Væsen blot en tanke. 

H.C. Ørsted 
Ånden i Naturen  
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folkelige, det oprindelige. Gradvist blev møblerne lysere og enklere; let 
svungne linier og ikke så mange krummelurer. I stedet for pompøs skulle 
indretningen være behagelig. Til gengæld så malerkunsten ud hvordan? 
 Store, intense stemninger, sansning og følelser.  
 Der var to retninger: det svulstige og dramatiske og det skønne og 
naturlige; jævnheden, hyggen, det folkelige. For ikke at sige småborgerlige 
og kvalmende.  
 Skovsøer og bondeidyl? – Det var også her H.C. Andersen skrev sine even-
tyr. 
 Og Brødrene Grimm indsamlede deres folke-
eventyr i Tyskland. Og havde man haft hitlister den 
gang, ville ”Hist hvor vejen slår en bugt” have ligget 
som topscorer i årevis! 
 Andersen? 
 1829. Hygge og idyl så langt øjet rakte! Og med garanti endnu læng-
ere! Og det var ikke den eneste kvalmeautomat der udgik fra hans hånd: 
”Solen går ned i det yndigste rødt, i stakke står høet og dufter så sødt, og 
bonden går hjem med sin le på sin ryg, i luften danse de surrende myg,” og 
ham bondeknolden bliver hverken stukket eller prøver at vifte dem ad 
helvede til! ”Du danske friske strand hvor oldtids kæmpegrave stå imellem 
æblegård og humlehave”, og væggene som skæve stå og ruderne er ganske 
små, og døre der synker halvt i knæ og hunden der gør det lille kræ! 
Nationalromantik og danskens mejselslag som høres dog så viden om på 
jorden og åbenbart hovedsagligt bruges til at bygge huse der falder sam-
men! ”Moder klapper barnets kind, se selv hvor sødt det sover ind;” det må 
kraftedeme da være, fordi ungen dør en langsommelig død af åndsforsnæv-
ring eller kvalme! 
 Du kan ikke lide H.C. Andersen? 
 Jo, når han skriver om noget andet end sig selv! Og lader være med at 
forgribe sig på det sagesløse landskab! Men det der ynkelige, selvmasturbe-
rende pjok som var dét han startede som, og det der er blevet tilbage af 
ham, det har jeg ved grød ikke nerver og tålmodighed til at se og høre mere 
af! Ynk! Det må sige et eller andet om den danske nationalkarakter at vi 
bliver ved med at fortælle, hvor uduelig han var! Andersen var landets 
første selviscenesættende teenager! Drømte om at se sig selv hyldet og 
feteret uden i virkeligheden at have noget at have det i. I bund og grund var 
han landets første deltager i Stjerne for en Aften. Danmarks Radio var bare 
ikke opfundet endnu. Havde Robinson eksisteret, havde vi set ham svanse 

I den røde aftensol 
Sidder moder i sin stol 
Kinden luer dobbelt rød 
Barnet har hun på sit skød 
Drengen er så frisk og sund 
Æblekinden rød og rund 
Se, hvor hun i spøg ham banker  
På de søde pusselanker 

Andersen 
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rundt på en sydhavsø i bastskørt og tale grimt om Georg Carstensen.40 Og 
så havde det været berømmelse nok, og så havde han formentlig aldrig 
skrevet så meget som en linie! Men det gjorde han! Og hvis jeg hører ordet 
”grim ælling” én gang til inden udgangen af 2005, så kaster jeg simpelthen 
op! Ikke nok med det! Jeg kaster grimme ællinger op!  
 Men Andersen voksede. Ikke fordi det lå i hans skæbne. Ikke fordi 
han var et guddommeligt benådet geni. Men fordi han blev ved. Insisterede 
på at lykkes. Al sin talentløshed til trods. Det første han skrev, er simpelt-
hen det argeste sentimentale lort! Hvis han havde gået i en skole med 70’er-
pædagogik, så havde højdepunktet i hans forfatterskab været at skrive tek-
ster til Jodle Birge! Han voksede med sin egen opgave, fordi han øvede sig 
og ikke lod sig slå ud. Selvom det netop er det hans dagbøger giver indtryk 
af. Men viljen til berømmelse – sjovt nok ikke viljen til at blive en interes-
sant forfatter; udelukkende viljen til at blive kendt – var ikke til at slå ud. 
Deraf selviscenesættelsen. Og det bedste bevis er alle de mæcener det 
lykkedes ham at hive penge ud af. Det var ikke hans talent eller hans 
skriveri der skaffede ham skolegang, udlandsrejser og gratis kost og logi. 
Det var ene og alene hans selvoptagede insisteren på at blive berømt! 
 Men da han så først var blevet berømt, i ande-
dammen, da hans navle begyndte at blive pillet af 
andre end ham selv, så tog han form. Og skrev vid-
underligt! Intet mindre end vidunderligt! Og så var 
han kosmopolit. Tog til Spanien og blev dybt betaget 
af den sameksistens som havde fundet sted under muslimerne. Stod i den 
store katedral i Cordoba som i middelalderen havde været en moske. Fore-
stillede sig en fremtid hvor jøder, kristne og muslimer kunne tilbede den 
samme Gud i fredsommelighed. Kæmpede i det hele taget med integra-
tionsspørgsmålet nøjagtigt som vi gør i dag. Den gang var det bare jøderne 
der var de fremmede. Se den Andersen, vil jeg gerne høre om!  
 Men ikke situationsrapporten fra andedammen? 
 I det hele taget var han fremtidsmenneske! Elskede nye opfindelser. 
Så mulighederne. Var visionær. Og det var der faktisk også andre af roman-
tikerne der var. Ikke bare Ørsted. Grundtvig, for eksempel, var i England og 
kom hjem nærmest omvendt. Ikke i religiøs forstand, men i teknologisk. 
Med sædvanlig dansk sans for selverkendelse var han overbevist om at 
englændernes virketrang og opfindsomhed skyldtes deres vikingeblod, og 
derfor gik han i gang med at genoplive vikingerne! 

                                                 
40 PS: Her Knallhatt maa tänke paa Tivolis grundlägger. 

Der var i Fattigskolen mellem de andre 
Smaabørn en lille Jødepige, saa opvakt 
og god, den Flinkeste af dem Allesam-
men; men i een af Læretimerne kunde 
hun ikke tage Deel, det var Religions-
timen; hun var jo i en christen Skole. 

H.C. Andersen 
Jødepigen 
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 Og så havde både Andersen og mange af de 
andre romantikere faktisk humor. Det var bare ikke 
hovedstrømningen i perioden og derfor heller ikke 
det billede vores nationalromantiske hukommelse 
giver os af Danmarks guldalder. ”Under taget svaler 
kvidre, solen synker og så vid’re” skrev Andersen. 
Oehlenschläger som vi mest husker for Guldhornene 
stod heller ikke tilbage for at ”pudse guldhornet”, 
om man så må sige.  Selv Grundtvig kunne se på 
danskerne med et glimt i øjet. – Men mere blev det så 
heller ikke til! Goldschmidt derimod – men han var 
jo heller ikke romantiker som sådan – skabte Dan-
marks første satireblad midt under Romantikken. 
Corsaren hed det.  
 Det var dét der næsten tog livet af Kierkegaard? 
 Som ikke deltog i den romantiske hørm, men var en pietistisk fims. Så 
gudskelov var der da nogen der formåede at smække vinduet op og få 
luftet ud! Midt i den store, nationale selvbefamling. Men den store overord-
nede kulturelle strømning, den var der ikke meget grin ved! – En bog, i 
øvrigt, som sjældent bliver forbundet med Romantikken, men som faktisk 
siger en del om tiden, er Mary Shelleys Frankenstein fra 1816. 
 Det teknologiske monster som løber løbsk og stikker af fra sin skaber?  
 Men også mennesket som til trods for al teknologien og rationaliteten 
kun leder efter ét, nemlig medmennesket, kærligheden. – Efter Romantik-
ken, hvad kom så? 
 Modreaktion? Modreaktion til romantikken...? 
 Darwin, opdagelsesrejserne, arbejderbevægel-
sen og Dronning Victoria.  
 Heftig cocktail! 
 I 1840’erne fremsatte Auguste Comte positivis-
men: al erkendelse og videnskab skal være bygget på fakta som kan indhen-
tes via erfaringen. Bum! Ikke mere overtro, guddommelig indgriben i natur-
fænomenerne eller spekulativ filosoferen sig frem til, hvorfor naturen er 
som den er! Der må luges ud! Nu må der fakta på bordet! 
 Så sent? 
 I vores ører lyder det fuldstændigt vanvittigt, men så lang tid skulle 
der altså gå! Og i 1859 kom så Darwins Arternes Oprindelse. 
 Og så stod verden ikke længere? 
 

Gør ej for kort den søde Strid 
men stød kun langsomt og giv Tid, 
og gør for ej at mangle Krudt 
en Hovedpause hvert Minut, 
naar saa en Kildren i dit Spær 
forkynder Øjeblikkets nær, 
stød Sceptret ind, saa langt det naar, 
lad Haar sig trykke imod Haar, 
og sprøjt kun Styrkesaften sund 
dybt ind i Grottens dunkle Bund. 

Oehlenschläger 

Vi har det godt i grunden her, 
såvel som vore fædre, 
vil Gud, den dag tør være nær, 
vi får det end lidt bedre. 
 
Kan munden vi få ret på gang 
til andet end at spise, 
hverandet barn i Danevang 
forstår en halvkvædet vise. 

Grundtvig 

Darwin 
opdagelsesrejserne 

arbejderbevægelsen 
& Victoria  

1850-1890 
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 Hele vores verdensforståelse og vores billede af os selv som kronen 
på skaberværket blev rykket op med rode! Der havde været folk inden 
Darwin som var inde på nogle af de samme tanker, men det var med hans 
formulering af ”survival of the fittest”; at de mest egnede var dem som 
overlevede, at man kunne begrunde udviklingslæren. Faktisk havde han 
teorien klar allerede i slutningen af 40’erne, men han ventede i ti år med at 
publicere den, simpelthen fordi han var nervøs for konsekvenserne! 
 Men hvor passer Victoria så ind? – Hende forbinder jeg da med den meget 
kyske og kropsfornægtende livsfilosofi? 
 1837 til 1901. Samtidig med at videnskaben vendte hele vores 
verdensopfattelse på hovedet, og vi i den grad begyndte at tæmme naturen 
– Suezkanalen blev for eksempel bygget færdig i 1868 – så måtte vi også 
tæmme de naturlige eller dyriske drifter i os selv. Deraf kvindernes fortsatte 
tilsnøring. Selvom det også var her omkring at slaverne blev frigivet i USA 
– det var 1865 – så er der faktisk en ganske ”logisk” sammenhæng mellem 
Darwins opdagelse, den dydige Victorianisme, og det syn man havde på 
”de vilde” i kolonierne. Ved at fortsætte den kropsfornægtende mode for-
søgte man – bevidst eller ubevidst – at adskille sig så meget som muligt fra 
”de vilde” som stadig dansede nøgne rundt til vilde rytmer som de frem-
bragte ved at slå med stokke på træstammer. Med Darwin var vi ikke alene 
kommet i familie med aberne, alle mulige primitive folkeslag var også 
kommet i samme biologiske kategori som os selv! Vi højbårne europæere 
der ikke alene havde opfundet violinen og symfoniorkesteret, men også den 
dybe tallerken og stemmegaflen! Hvordan i alverden kunne vi være i slægt 
med noget så uciviliseret som en negerhøvding med otte koner og en 
knogle igennem næsen? Det gik virkelig ikke! Det mindste man altså så 
kunne gøre, det var om ikke andet at afgrænse sig selv så meget fra de vilde 
som overhovedet muligt. Og det gjorde man så ved at klæde sig enormt 
ubekvemt og skovle møbler og ragelse inden for hjemmets fire vægge. 
 Så ens klunkehjem ikke blev forvekslet med en ”negerhytte”? Det afspejlede 
sig i de varige forbrugsgoder? 
 Det var perioden med de store tunge møbler, de tunge fløjlsstoffer og 
så meget krimskrams på vægge og møbler som muligt. ”En dame har ikke 
ben,” som det hed. Og derfor havde flygler det heller ikke! Der findes 
faktisk eksempler på at koncertflygler fik dækket benene til, fordi deres 
svungne linier kunne virke alt for anstødelige! Så kom ikke her og tal om en 
tradition for ”kristen” eller ”europæisk” frisind! Vi havde sågar flygler i 
burka! – Ku’ man forestille sig Dronning Victoria i bastskørt? 
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 Vel ikke mere end H.C. Andersen? – Så oven på Romantikkens naturdyrkelse 
i første halvdel af 1800-tallet, fornægtede vi naturen i den sidste halvdel? Epoken 
fra hvad, 1840 til 1901? 
 Jeg siger cirka 1850 til 1890-95. Hvis man overhovedet kan være så 
specifik med årstallene.  
 En anden mulighed er at sige at Romantikken varede frem til cirka 
1870. Og at perioden fra 1870-1914 var en meget ”realistisk” periode. Men 
så får Comte og Darwin ikke lov at trække de streger i sandet som de 
rettelig fortjener. – Så forestil dig at kanterne er uldne! 
 Mohair? 
 Og strikket på de tykkeste pinde! – Jeg postulerer altså at der fra om-
kring 1850 til midt i 1890’erne rent idémæssigt var tale om en tid, hvor vi 
var så forskrækkede over naturen og vores egen tilknytning til den at vi for-
søgte at distancere os så meget fra den som muligt! 
 Men det var også i den samme periode vi begyndte at udforske 
verden uden for Europa. Det havde man ikke rigtigt gjort før. Man havde 
plyndret og stjålet og koloniseret, og der havde selvfølgelig været opdagel-
sesrejsende. Vi handlede med Indien og Amerika, så resten af verden havde 
været i vores bevidsthed et par hundrede år, men vi havde kun i sporadisk 
omfang udforsket de andre kontinenter for udforskningens skyld. Nu blev 
det nærmest en folkebevægelse. Fascinationen af ”de vilde” greb om sig. 
Historierne om ”verden derude” begyndte at få fat i den bredere befolk-
ning. – Hvornår skrev Jules Vernes ”Jorden Rundt på 80 Dage”? 
 Det var vel så i denne her periode? 
 1873. – Robinson Crusoe? 
 Samtidigt? 
 1719! 
 1719? 
 Vi havde været i gang derude længe! Og jo 
mere vi studerede de vilde og deres kulturer, desto 
mere forsøgte vi at distancere os fra dem, desto mere forsøgte vi at frem-
hæve vores egen dannelse og uovertruffenhed. Ordet ”arrogance” ligger én 
på læberne! Men der var også ægte fascination. Især med hensyn til det 
historiske. Især oldtidens byer og pyramiderne var dybt fascinerende! – 
Med den naturlige konsekvens at vi stjal alle mulige andre folks kunst- og 
kulturskatte med arme og ben og smadrede deres kulturarv, men det 
bidrog kun til begejstringen! De europæiske museer skulle jo fyldes op så 
de nye selvbevidste, europæiske befolkninger kunne se, hvem de ikke var! 
Det er derfor Nationalmuseet i København, Pergamon Museet i Berlin og 

Selv de raaeste og mest udannede Folkefærd 
have et Sprog og leve i mere eller mindre 
ordnede Samfund. Man mener i Almindelig-
hed, at alle Mennesker høre til en eneste 
Art, og at de store Afvigelser, som findes 
mellem Folkefærdene, ere en Følge af 
Ulighed, ikke i Art, men i Afart eller Race.  

Arthur Feddersen, Dyrerigets Naturhistorie 
En Lærebog for vore lærde Skoler,  

Seminarier og højere Realskoler, 1877 
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British Museum i London – for bare at nævne et par stykker – overhovedet 
har noget at vise frem! – Men British Museum er bedst. De havde nemlig 
den største flåde! 
 The sun never sets on The British Empire? 
 De var imidlertid ikke de eneste som var ude med støvsugeren! Og 
Biblen! Alle europæiske lande som kunne prale af en middelstor havnekaj, 
en adel der gik og kedede sig, religiøse fanatikere, samt et velstående bor-
gerskab, sendte soldater og skibe og købmænd og videnskabsfolk og præs-
ter til alverdens afkroge! Det havde vi i og for sig gjort siden 1700-tallet, 
men i slutningen af 1800-tallet fandt det vej til den folkelige bevidsthed. 
Hvilket formentlig ikke mindst hang sammen med at folket nu gik i skole 
og skulle have nogle opbyggelige historier at læse!  
 Vi fortsatte med at sende missionærer ud? Selvom vi lige havde fundet ud af 
at Biblens skabelsesberetning ikke holdt? 
 Der er jo ingen grund til at holde op med at fortælle en god historie, 
bare fordi man har fundet ud af at den er påhit, vel? Og når man nu allige-
vel er der ude, så kan man jo lige så godt lære afrikanerne at det ifølge selv 
samme opdigtede historie er syndigt at gå nøgne rundt. De ”vilde” skulle 
pinedød ”civiliseres”!  
 Det er fra denne her periode vi har de der nærmest guddommeligt komiske 
filmklip eller billeder med velmenende europæere i korte bukser og tropehjelm som 
lærer afrikanske medicinmænd og stammekrigere at gå med hvid skjorte midt ude i 
junglen? 
 Billeder, ja. Filmene er nok nærmere fra begyndelsen af 1900-tallet – 
filmen skulle jo lige opfindes og udbredes først – men Monty Python var 
næppe blevet det samme uden denne her epoke i historien! – De stakkels 
missionærer må jo oprigtigt have troet at i det øjeblik de vendte ryggen til, 
så ville afrikaneren ikke alene blive ved med at have skjorten på, han ville 
også få sin kone til at vaske og stryge den hver morgen og have en kop te 
parat, når han stod op. – Somme tider er der altså ikke grænser for, hvor 
åndssvage vi har været! 
 Og din pointe er, at det er vi ikke holdt op med? 
 Nej, vores opfindsomhed på det område synes at være uopslidelig! 
Den væsentligste anledning til vores tilstedeværelse rundt omkring var 
alligevel økonomisk, for vi fik adgang til billige råvarer. I Afrika var det 
blandt andet kaffe, kakao, te og bomuld som vi satte de indfødte til at 
plukke på vores plantager, og guld og diamanter som vi satte dem til at ud-
vinde.  
 Som vi stjal? 
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 I fint selskab med araberne der fortsat havde 
en frodig slavehandel sammesteds. Samtidig med at 
vi andre afskaffede den. Én af dem der rejste ud var 
David Livingstone, og afskaffelsen af slavehandelen 
var faktisk ét af hans formål med at blive i Afrika. 
Stanley, derimod, der er blevet så kendt for at finde 
netop Livingstone, samarbejdede med araberne og 
var med til at grundlægge Congo sammen med slavehandlere.  – Hvad hed 
Zambia og Zimbabwe før de hed Zambia og Zimbabwe? 
 Rhodesia.  
 Og hvorfor hed de det? 
 Fordi briternes mand på stedet hed Cecil Rhodes, og han opkaldte landet efter 
sig selv. 
 Pensum i tredje klasse? Fjerde? 
 Tidlig anden, tror jeg.  
 Han stod for briternes udvinding af diamanter i Zambia og Zimbab-
we, og da området ikke havde noget fint navn som var anerkendt af euro-
pæerne, så kunne han jo lige så godt opkalde det efter sig selv. 1896. – Det 
korte af det lange er, at omkring år 1900 havde Europa delt hele Afrika og 
store dele af Mellemøsten mellem sig og lagt grunden til majoriteten af de 
konflikter vi slås med i dag. Men det er en anden historie. 
 Så det fik vi ud af at få billig kaffe? 
 Der findes ikke fremskridt! 
 Kun øget kompleksitet og fordele og ulemper med uforudsigeligt mellemrum? 
 Men idealsættet i den victorianske tid var ikke kun en afstandtagen til 
de vilde på det afrikanske kontinent. Det var også en forskansning mod den 
sociale armod som var opstået i Europa på grund af industrialiseringen, og 
de oprør og optøjer som blev resultatet af elendigheden. 
 Min gode ven Marx? 
 Og Engels. Det Kommunistiske Manifest blev 
skrevet i 1848. Charles Dickens skrev Oliver Twist 
allerede 1839. 
 Et anomalie for sin romantiske tid, med andre ord? 
 Netop én af dem som fik pendulet til at svinge! – Arbejderbevæ-
gelserne opstod som kamporganisationer og som politiske partier. Her-
hjemme havde vi Slaget på Fælleden i 1872, hvor arbejdere og politi kom i 
klammeri. Men indtil slutningen af 1800-tallet lykkedes det faktisk det 
bedre borgerskab i grove træk at ignorere det. Eller i hvert fald at fortrænge 
det. 

 
Dér står en gruppe af de mest respekterede 
arabere, og da jeg kommer nærmere, ser jeg 
en ældre mand med hvidt ansigt blandt dem. 
Han er iført en kasket med guldbånd, en kort 
jakke af rødt tæppestof, og bukserne – ja, dem 
lagde jeg ikke mærke til. Jeg rækker ham 
hånden. Vi letter på vore hatte, og jeg siger: 
”Dr. Livingstone, formoder jeg?” 
Og han svarer: ”Ja.” 

H.M. Stanley 
Øjenvidner til historien 

Everyone who receives the protection 
of society owes a return for the 
benefit. 

John Stuart Mill 
On Liberty 
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 Men så svingede idépendulet igen, og så kom 
den sociale bevidsthed til at præge tiden. På CPH 
kaldte vi det Reformtiden. Fra cirka 1890 til 1920. – 
Kan du nævne mig nogle arkitektoniske eller design-
mæssige strømninger fra lige omkring århundrede-
skiftet? 
 Art Nouveau? Øh…  
 Har du hørt om det der hed en ”Reformdragt”? 
 Næ. 
 Kvindernes kjoler havde ikke længere korset. 
Kjolerne nåede stadigvæk ned til gulvet, men taljen blev flyttet højere op. 
Næsten helt op under brystet! 
 Det var dét med napoleonstiden? 
 Som lå 100 år tidligere. I den mellemliggende krinolinetid var taljen 
lav og smal, med reformdragten kom den op igen og kjolerne fik lov at 
hænge løst. Kroppen blev lovlig igen. Læger og kvinderetsforkæmpere be-
gyndte at råbe op: det var ikke sundt at maltraktere kvindekroppen med 
korsetter! Både knoglebygningen og fordøjelsen blev ødelagt, når maven 
skulle snøres ind. Kroppen skulle have lov at fungere naturligt! 
 Det kan ikke have været Victorias kop te! 
 Nej, men hun døde også i 1901. De første protester mod korsetterne 
kom i 1880, men det tog tid, før de slog igennem. – Jeg ved ikke, hvornår 
kvinders forfængelighed nogen sinde har givet op over for sund fornuft 
frivilligt! 
 Tak! 
 Ingen årsag. De løse kjoler var kun en del af re-
formbølgen, arkitekturen er mere interessant. Ud røg 
klunkemøbler og metertykke draperede fløjlsgardi-
ner; ind kom igen et lettere, lysere møbeldesign, og i 
malerkunsten var det impressionismen og lyset der 
satte dagsordenen. 
 Skagensmalerne, Krøyer og Ancher? 
 Hr. og Fru overklasseløg i hvidt tøj og pastel-
farver på stranden. 
 Det er da egentlig rigtigt; de kvinder har ikke de der 
hvepsetaljer, de har sådan nogen meget løsthængende 
kjoler! 
 Der kan du selv se! Impressionismen blev vel ”grundlagt”, hvis man 
kan kalde det det, i 1874 med malere som Monet og Renoir.  

Reformtiden 
1890-1920 

I 1879 et nyt attentat mod kongen af 
Spanien og et mislykket attentat på 
zaren. I 1881 myrder Folkeviljens 
terrorister zaren. (…)  
Alene i året 1892 kunne man opregne 
mere end 1000 dynamit-attentater i 
Europa og nær ved 500 i Amerika. I 
1898 mordet på Østrigs kejserinde 
Elisabeth. I 1901 mordet på Amerikas 
præsident MacKinley. 

Camus 
Oprøreren, 1951 

The years 1902 to 1908 marked the 
era of greatest reformist activity. Years 
before, in 1873, Mark Twain had 
exposed American society to critical 
scrutiny in The Gilded Age. Now, 
trenchant articles dealing with trusts, 
high finance, impure foods, and 
abusive railroad practices began to 
appear in the daily newspapers and in 
such popular magazines as McClure’s, 
Everybody’s, and Collier’s.  
Upton Sinclair, using fiction as his 
medium, published The Jungle, ex-
posing unsanitary conditions in the 
great Chicago meat-packing houses 
and the grip of the beef trust on the 
nation’s meat supply. (...) This 
“literature of exposure” had a vital 
effect in rousing the people to action. 
 

An Outline of American History 
by: International Communication Agency 

Embassy of the United States of America 
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 Som også var lyset og luften og åkanderne og pastelfarverne? 
 At de kronologisk set lå før den egentlige reformtid skyldes selvfølge-
lig at kunsten er først med de nye strømninger – ellers er den jo ikke kunst – 
og derfor foregriber den nogle idealer og holdninger som først slår folkeligt 
igennem senere.  
 Ligesom Seinfeld der indvarslede 90’erne med sit show om ingenting? 
 Derfor er det også meget bedre at kigge på de længerevarende for-
brugsgoder, for de sætter ikke en designmæssig dagsorden, de følger den.  
 Som for eksempel hvad? 
 Art Nouveau, som du lige selv nævnte. Møbler og spejle og kopper 
og tallerkner blev udsmykket med mønstre som tog udgangspunkt i natu-
ren og dens design, nogle meget organiske mønstre. Især hvis man sam-
menligner med klunketidens mønstre som var meget geometriske; kugler 
stablet oven på kugler stablet oven på kvadratiske bordben stablet oven på 
kugler. Set med vores øjne virker Art Nouveau gammeldags, men omkring 
århundredeskiftet var det utroligt hipt! 
 Det har man ligesom vanskeligt ved at forestille sig! 
 Sådan en fin ny seng med træskærerarbejde i Art Nouveau, det har 
bare været det hotteste! En af dem i bryllupsgave, du, og man var en del af 
the in crowd! – Det er fordi, vi ser de andre epoker gennem vores egen nutid 
og de briller som den giver os at det virker så gammeldags! – Kig på de 
møbler skagensmalerne og deres samtidige malte: hvide og luftige stole og 
borde i rum uden nogen dikkedarer på væggene!  
 Dét som reformtiden afspejlede, var de mange fremskridt inden for 
naturvidenskaberne, lægevidenskaben og fysik og teknologi, alle de frem-
skridt vi talte om i det første tiår af 1900-tallet, hvor vi fik de mange nye 
opfindelser. 
 Så det hænger sammen? 
 I højeste grad! I det hele taget var der en våg-
nende social bevidsthed og krav om social retfærdig-
hed. 
 Den russiske Revolution? 
 Men allerede omkring århundredeskiftet opstod den bredere bevidst-
hed omkring det, og den kom til at skinne igennem som en kulturel strøm-
ning. Borgerskabet havde ikke længere patent på kulturen. Borgerskabet 
kunne heller ikke længere gemme sig bag sine tykke fløjlsgardiner og lukke 
virkeligheden ude.  
 Det må jo så også være her i reformtiden, at kvinderne fik valgret? 
 Der kan man se, hvad der sker, når man først giver jer lov til at smide 

För övrigt har man alltid velat hålla 
morallagarne så svävande som möjligt. 
Varför bevaras de ej i skrift och tryck 
såsom den gudomliga och den 
borgerliga lagen? Kanske därför att en 
ärligt skriven morallag skulle nödgas 
upptaga även människans rättigheter. 

August Strindberg 
 Tjänstekvinnans Son 
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korsettet! – Hvor romantikken havde H.C. Andersens skøndejlige bonde-
idyl, så havde reformtiden Jeppe Aakjær og Jens Vejmand. 
 Som ”sidder der bag skærmen”? 
 Med klude om sin hånd. 1905. Aakjær var søn 
af en fattig bonde på heden og kendte derfor til elen-
digheden på første hånd. – Ved du, hvem der skrev 
melodien? 
 Nej. 
 Carl Nielsen. 
 Den sociale bevidsthed og dens fortalere havde virkelig nået ”the establish-
ment”? 
 Man kan dårligt kalde Nielsen og Aakjær ”establishment”, men det 
blev deres arbejder som satte dagsordenen, overlevede og kom til at præge 
vores billede af perioden. Det er derfor, du i dag betragter dem som estab-
lishment. Dengang var de proletariatets talerør. – For nu at blive i en termi-
nologi du kan forholde dig til! Den sociale bevidsthed var i hvert fald ikke 
til at komme uden om. Martin Andersen Nexø skrev Pelle Erobreren og 
Ditte Menneskebarn. – Henholdsvis 1910 og 1921. 
 Jeg skulle lige til at spørge! 
 Men det sjove ved udviklingen er faktisk, at den fandt sted både i 
Europa og USA. Samtidigt. Efter vores brud ved Romantikken gik vi hånd i 
hånd igen. I USA var det især årene mellem 1902 og 1908 der var de store 
reform-år, men hele perioden førte til en ny politisk debat og store foran-
dringer. Mange steder blev der for eksempel indført regler om en otte 
timers arbejdsdag og lovgivning om kompensation ved arbejdsulykker. Der 
blev også indført nye beskatninger af virksomheder, så de rigeste i højere 
grad kom til at hænge på statens byrder.  
 Det lyder i hvert fald meget reformagtigt! 
 Præsident Theodore Roosevelt gav amerikanerne det som blev kaldt 
en ”square deal”, en politisk plan som sikrede bedre lovgivning inden for 
forretningslivet og udjævnede en hel del uretfærdighed. Og så var der hele 
udvandringsbølgen. Fra 1900 til 1915 modtog USA 13 millioner immigran-
ter. – Og ved du, hvem der også udvandrede? 
 Nej? 
 Ole. 
 Ole hvem? 
 Jeppe Aakjærs lille tra-la-la-Ole! ”Lyngen sused, og skyen gled, 
udflugtslængsler i hjertet sved. Heden stænged, og mindet spandt, moders 
øjne dog stærkest bandt. Snart en ting blev dog åbenbar: minder gør ikke 

Der står på kirkegården  
Et gammelt frønnet bræt 
Det hælder slemt til siden  
Og malingen er slet 
Det er såmænd Jens Vejmands  
Hans liv var fuldt af sten 
Men på hans grav, i døden  
Man gav ham aldrig én. 

Jeppe Aakjær 

Ole has left the knoll... 
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sagen klar. Stak så Ole en dag i trav, stod med et ved det store hav. Øjet 
skinnede, tåren randt, intet mere i verden bandt. Over havene hyrden fo’r, 
fårene står der endnu og glor. Ej kan bede og får forstå, længslers tog over 
bølgen blå” – 1899.  
 Gode gamle Jeppe havde virkelig fingeren på pulsen, hva’? 
 Ikke helt Eminem, men for sin tid, fed på den fede måde! – Hvor tit 
har du måske spekuleret over at Ole siden hen blev cowboy? Eller måske 
endda sherif! 
 Eller guldgraver? Aldrig. Jeg har altid mere tænkt på moderen og fårene… 
 Efter Reformtiden kom? 
 Det ved jeg ikke rigtigt. Din opdeling er jo ikke helt traditionel. Romantikken 
– Victoriatiden – Reformtiden – det er ikke ligefrem tre epoker eller tidsbetegnelser 
man plejer at sætte op som afløsere for hinanden.  
 Vi var ude at skrabe navne og betegnelser sammen fra lidt forskellige 
kulturmæssige verdenshjørner, da vi lavede tv-serien, det er sandt, men 
hvad synes du så vi skal kalde perioden fra cirka 1915 til 1945? Der var både 
Første Verdenskrig, Den russiske Revolution, Fascismen, Stalinismen, De-
pressionen og Anden Verdenskrig. 
 Heftigt! 
 Dejlig epoke, ikke? – Vi valgte over én kam at 
kalde epoken for Systemtiden. Det var her vi opleve-
de at de store systemer kontrollerede mennesket, 
men også at mennesket satte sin lid til de store syste-
mer. Selv dér, hvor fascismen og kommunismen ikke 
overtog magten, var der en tiltro til systemet og 
kontrollen. Fords samlebånd blev for alvor kopieret 
af andre fabrikker på det her tidspunkt. Behavioris-
men var lige blevet opfundet omkring 1913. 
 Altså tanken om, at vi nærmest reagerer automatisk på stimuli? 
 De kunne ikke se, hvad der skete i hjernen, 
men de kunne se, hvad folk foretog sig. Ergo, da man 
ønskede at gøre psykologien til en videnskab og gå 
væk fra Freuds mildt sagt vilde og vildledende spe-
kulationer, så måtte man holde sig til dét man kunne 
måle. Man forsøgte at skabe en psykologisk viden-
skab som udelukkende byggede på dét man positivt 
kunne udtale sig om. Behaviorismen er altså en ad-
færdspsykologi, og den er baseret på at man eksperi-
mentelt og objektivt studerer menneskers og dyrs 

Systemtiden 
1915-1945 

Tillid er godt, kontrol er bedre. 
Lenin 

 

I individernes rige bindes menneskene 
til hinanden med følelsesbånd; 
i tingenes imperium er det angiveri, 
som forbinder dem. I stedet for det 
broderlige samfund, opstår der en 
myretue af ensomme mennesker. 

Camus 
Oprøreren, 1951 

Råttor är exempelvis bra på att lara sig 
hitta i labyrinter. Psykologen Edward 
Tolman upptäckte redan på 1930-talet att 
om man ändrar en labyrint så att råttan 
kunde ta en genväg fram till målet, så 
gjorde den detta omedelbart utan at 
behöva någon inlärning. Tolman tolkar 
beteendet som att råttorna har skaffat sig 
en inre karta över labyrinten som de kan 
utnyttja för att direkt hitta den närmsta 
vägen. (...) Hans resultat blev dock inte 
uppmärksammade förrän långt senare. 
Anledningen är att de var mycket 
besvärliga att förklara med den 
behavioristiska synen på inlärning som 
var dominerande på den tiden. 

Peter Gärdenfors 
Hur Homo Blev Sapiens, 2000 
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adfærd, og så tager man i øvrigt ingen hensyn til bevidsthedsprocesserne og 
det faktum at vi har følelser og kan tænke selv. 
 Vi er nærmest en slags robotter. 
 Og derfor passede den netop så fint ind i systemtiden, hvor vi fik hele 
denne her maskin-gørelse af menneskene. Den gav maskinerne og syste-
merne et videnskabeligt alibi, og så måtte mennesket indordne sig.  
 Alene af den grund at vi ifølge behaviorismen basalt set ikke er andet end 
nogle forudsigelige størrelser, hvis adfærd afhænger af ydre stimuli?  
 Teknologien og den idémæssige modreaktion 
afspejlede hinanden. På film kunne det ses i Fritz 
Langs Metropolis fra 1926 og i Chaplins Moderne 
Tider fra 1936. 
 Samtidig med Kafka? 
 Som skrev om menneskets nytteløse kamp 
mod systemet. Han døde i 1924.  
 Individualiteten er kun til besvær? Bureaukratiet er 
ansigtsløst og upåvirkeligt? 
 Det er hævet over enhver form for påvirkning, og det enkelte menne-
ske er bare en møtrik i et mekanisk apparat. Systemtiden satte mennesket 
på en formel, hvor ét input medførte ét resultat. 
 Lineær tankegang? 
 Hele epoken kæmpede med næb og klør for at undgå uorden og kaos!  
 Selvom det var det der blev resultatet i ’40-’45? 
 Så meget for vores planer om at kontrollere kompleksiteten! Kontrol-
lere livet! På begge sider af Atlanten tvangssteriliserede vi de åndssvage og 
andre utilpassede elementer, i den formodning at det ville spare samfundet 
for en masse børn der ville være lige så utilpassede og åndssvage. 
 Fattigfolk, vel også? 
 Dem der blev anset for at være dumme eller uegnede til at få børn. 
Hvilket nok har været et ret bredt begreb, hvis folk var kriminelle eller ikke 
havde penge. USA forsøgte sig desuden med alkoholforbud. Systemer og 
kontrol lå i tiden. – Vi kiggede på tøjet før, og du sagde at det var for langt 
ude at idéerne skulle afspejle sig i de varige forbrugsgoder. Hvordan så de 
langvarige forbrugsgoder ud i systemtiden? 
 Art Deco, funkis og funktionalisme?  
 Og hvordan ser det ud? 
 Lige linier, geometriske figurer, skarpe hjørner – 
farvel Art Nouveau og blomstermotiver! – Pompøs, fascis-
tisk arkitektur? 

Den unge mand bad meget høfligt 
om undskyldning for at have 
vækket K., præsenterede sig som 
søn af slotsforvalteren og sagde så: 
”Denne by er slottets besiddelse, 
den der bor eller overnatter her, 
bor eller overnatter så at sige på 
slottet. Det kan ingen gøre uden 
grevelig tilladelse. Og De har ikke 
en sådan tilladelse eller har i det 
mindste ikke forevist den.” 

Kafka 
Slottet, 1926 

Corbusier dreamt of a city in which the 
rule of “le Plan dictateur” (he wrote the 
word “plan” always with a capital P) 
over the residents will be complete and 
unquestioned. 

Zygmunt Bauman 
 Globalization, 1998 
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 Mussolinis og Stalins byer ligner fuldstændigt hinanden! Hitlers med 
for den sags skyld. Bum! Her var det ikke mennesket som skulle trives, det 
var byen som skulle være optimal. At menneskers trivsel og byens effek-
tivitet hænger sammen, det var ligesom ikke faldet nogen ind. Tidens 
arkitekter kæmpede om at tegne de mest storslåede og for byerne optimale 
byer, og en af de kendteste var Le Corbusier. 
 Ham med de lækre møbler?  
 Lækre møbler, men lad for helvede være med 
at flytte til en af hans byer! – Men læg mærke til at 
Art Deco og det funktionalistiske design netop kun 
slog igennem i ting som verden allerede kendte: huse 
og møbler og vaser og knive og gafler og den slags! 
Men i ny teknologi, de ting som folk ikke havde haft 
adgang til før, den nye type langvarige forbrugs-
goder der stod designet fuldstændigt famlende over 
for sin egen identitet! 
 Hvordan det? 
 I det tyvende århundrede, eller i hvert fald fra 
30’erne og fremefter, var det første gang den brede 
befolkning fik moderne teknologi ind i hjemmet. 
Radioen var noget af det første, og der havde været 
støvsugere fra omkring århundredeskiftet, men først 
i 50’erne blev de rigtigt udbredt. Det var første gang 
der i moderne forstand var noget der hed moderne 
teknologi for den jævne befolkning. Det var første 
gang teknologien blev en almindelig bestanddel af 
alles liv og hverdag. Det var i 50’erne det blev ud-
bredt med køleskabe, frysere og komfurer. 
 Man havde vel også kunnet koge maden indtil da? 
 På individuelle gasblus eller gammeldags 
brændekomfur. Kraftigt hjulpet af en høkasse. Det 
moderne komfur som vi kender det, i hvid emalje og 
med kogeplader kom – tro det eller lad være! – først 
efter krigen. Det samme gjorde vaskemaskiner og 
køkkenmaskiner. – Ved du, hvad en gruekedel er? 
 Nej. 
 Et kæmpe kar som man tændte op under med avispapir og brænde, 
og så kunne tøjet stå der og simre sammen med brun sæbe! Og hvis tøjet 
virkelig trængte, så kunne man røre lidt rundt i baljen. Mums, kan jeg godt 

Langvarige 
forbrugsgoder 

Skandinavien er en udbredt 
betegnelse for en gruppe 
nordeuropæiske stater, som udgør 
en kulturel og regional enhed, som 
tydeligt adskiller sig fra resten af 
Europa. De skandinaviske lande, 
der har en fælles økonomisk og 
kulturel historie samt fælles sprog-
lige rødder (bortset fra Finland), 
har hver især deres eget særpræg, 
som afspejler deres forskellige 
geografiske og naturmæssige 
forhold. I højere grad end noget 
andet sted i verden har skandina-
viske designere tilvejebragt og 
fremhjulpet en demokratisk 
holdning til design, som søger et 
socialt ideal og en forbedring af 
livskvaliteten gennem hensigts-
mæssige og billige produkter og 
teknologi. Lige fra dets fødsel 
omkring 1920 har moderne 
skandinavisk design været støttet 
af en moralsk, humanistisk etos, 
hvis rødder kan føres tilbage til 
lutheranismen – statsreligionen i 
hele Skandinavien – som betoner 
sandhed og fornuft og lærer, at 
frelsen kan opnås gennem ærligt 
arbejde, som er til gavn for næsten. 

Charlotte & Peter Fiell 
Skandinavisk Design, 2002 
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fortælle dig! Gruekedlen var også god at koge suppe i, hvis der skulle være 
sølvbryllup og mange gæster. Sammen med vaskebræt og håndslynge 
kunne man nemt få en hel dag til at gå med at vaske sengelinned og bom-
uldsbleer til sine otte skrigende unger.  
 Føj for den lede! 
 Der kan du se: du vil ikke bytte med fortiden! – Det var et regulært 
håndværk at være husmoder for 50 år siden, frøken pradastøvle! Men så 
kom vaskemaskinen og alle de andre bekvemmeligheder. Køleskabet for 
eksempel. Men for at få råd til bekvemmelighederne, måtte kvinderne ud 
på arbejdsmarkedet; og betingelsen for at kvinderne kunne forlade hjemmet 
hele dagen, var at de kunne vaske tøj og lave mad på mindre tid. Og det var 
de længerevarende forbrugsgoder som fik os til at skabe det industrielle 
design, og hvis vi kigger på mange af de ting som vi omgiver os med; radio-
er, biler, telefoner og fjernsyn, så er det ret interessant at de første udgaver 
af alt dette her isenkram slet ikke blev designet som det det var, men blev 
formgivet som efterligninger af det det mindede mest om eller blev sat i 
stedet for. Bilen for eksempel. Hvad er bilens væsentligste egenskab? 
 Den kører? 
 Præcis. Hvad er gode egenskaber ved et køretøj? 
 Det ved jeg ikke... vejgreb, øh, benzinøkonomi, bremsesikkerhed... 
 Hvad med aerodynamik? 
 Det nedsætter benzinforbruget, ikke? 
 Jo. Men tænkte gode gamle Ford på det? 
 Det bar hans biler i hvert fald ikke præg af! 
 De første biler lignede en motoriseret hestevogn. Fuldstændigt 
ligesom i en karet, havde de tidligste biler et højt førersæde der mindede 
om den måde kusken plejede at sidde på. Kusken sad selvfølgelig højt, fordi 
han skulle kunne kigge ud over sine heste, men selvom der ikke var heste i 
en bil, skulle chaufføren stadig sidde højt. For det var sådan man sad! De 
første togvogne lignede huse på hjul. Hver gang vi har opfundet et nyt 
større forbrugsgode, har vi designet det ud fra noget vi kendte i forvejen. – 
Hvordan så de første fjernsyn fra 50’erne og de første radioer fra 30’erne 
ud? 
 Det var meget store. I træ. 
 De lignede et møbel, gjorde de! Et chatol eller sådan noget. Tidlige 
fjernsyn havde endda låger, så man kunne skjule skærmen og få monstrum-
et til at falde ind med de øvrige møbler. Telefonerne lignede et hvilket som 
helst andet skab på væggen. På grund af teknologiens stadie var det selv-
følgelig nødvendigt at lave tingene så store, men der var for eksempel ikke 
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nogen der fandt på at lave et fjernsyn i bakelit eller et andet materiale som 
ikke allerede blev brugt til møbler.  
 Så hvis vi slår fast at de forbrugsgoder og nye opfindelser som sneg 
sig ind i vores hverdag i den første halvdel af det 20. århundrede lignede 
noget de ikke var, så skete der noget interessant, da idépendulet svingede 
igen efter Anden Verdenskrig og bragte os ind i en epoke med flere ressour-
cer. Efter krigen fik de nydesignede forbrugsgoder nemlig deres egen 
identitet! 
 Et fjernsyn kom til at ligne et fjernsyn, en bil lignede en bil og så videre? 
 Det er selvfølgelig svært at sammenligne biler med fjernsyn med 
radioer med køleskabe og så videre, fordi de ikke blev opfundet eller kom 
ind i vores liv på samme tidspunkt. Men fællestrækket er alligevel at når 
først det 20. århundrede havde vænnet sig til et nyt, længerevarende 
forbrugsgode, så begyndte designet også at få fodfæste og give udtryk for 
de idealer som var i tiden. 
 På samme måde som møbler og til dels tøjet gjorde det før? – Men det er vel 
ikke det samme som at det er møblerne og køleskabene der giver os vores værdier? 
 Selvfølgelig er det ikke dét! Men vi sender signaler om dét vi vil, og vi 
aflæser de signaler som andre har sendt, og fordi vi gerne vil være en del af 
flokken, så bliver vi også påvirket af dét vi ser! – Kan du stå midt i én af 
fascismens storbyer og ikke blive påvirket af arkitekturen? Hm? Nej, det 
kan du ikke! For det var derfor de byggede byerne som de gjorde!  
 Idépendulet gav os den romantiske formgivning i begyndelsen af 
1800-tallet, det tunge geometriske design i Victoriatiden, lette møbler og 
organisk Art Nouveau i Reformtiden og Art Deco og Funkis i Systemtiden. 
Så samlede pendulet en masse opfindelser og nyskabelser op på sin vej, og 
efter Krigen banede det vej for et helt nyt industrielt design.                                            
 Og efter 1945 opstod nye idealer som afspejlede sig i nyt design? 
 Efter Krigen svingede idépendulet igen, og så 
skete der løjer! Tingene blev simpelthen praktiske. 
Strømlinede. Og vi ville samtidigt gerne vise, hvad vi 
kunne. Tingene måtte altså også gerne være prang-
ende, bare det gav indtryk af at være meget teknisk 
eller futuristisk. Det er selvfølgelig svært at gabe over 
hele perioden fra midten af 40'erne til slutningen af 60'erne, faktisk også 
begyndelsen af 70'erne, på en gang, men årtierne efter Krigen bar under ét 
præg af en tiltro til teknologien. 
 Ligesom 60'erne? 
 60'erne var nærmest en udkrystallisering af hele denne her epoke. 

Futurismen 
1945-1970 

Very funny, Scottie!  
– Now beam up my clothes! 

Graffiti 
H.C. Ørsted Instituttet 
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Efter Krigen ønskede man ikke at se tilbage. Man ville glemme. Man 
ønskede at se fremad, ønskede at komme videre. Ønskede at bilde sig selv 
ind at man skabte en bedre verden. Og den skulle blandt andet skabes med 
moderne teknologi og kemi. Fra Krigen og en generation frem var nøgle-
tankegangen simpelthen teknologiens guddommelighed og menneskets 
magt over naturen, og det afspejlede sig i designet. Vi trodsede elementerne 
og hævede os op over det at være menneske. Troede vi. Bum! I virkelighe-
den nogle meget ekspansive tankemønstre. Tingene kunne kun gå fremad. 
Derfor kaldte vi pendulepoken fra 1945 til 1970 for Futurismen. Design og 
samfund satte trumf på tiltroen til alt, hvad der var nyt og moderne. Gerne 
blæret og prangende. De store amerikanerbiler for eksempel.  
 Nærmest inkarnationen af design i 50’erne! 
 Når science-fictionhæfterne i 50’erne skulle 
tegne visioner af fremtiden, så lignede hele fremtiden 
50’er biler. Kemiindustrien opfandt DDT og en masse 
andre sprøjtegifte som skulle frelse os fra naturen og dens irriterende 
bivirkninger. Der var en nærmest idiotsikker tiltro til at videnskaben og 
kemien kunne løse alle problemer. Vi opfandt en masse nye kunststoffer 
som vi brugte til tøj og plastikspande og alt muligt andet. Det væltede i 
bogstaveligste forstand ud af industrien med nye kemiske forbindelser og 
superprodukter næsten dagligt. – Hvis jeg siger Nuvola, hvad siger du så? 
 Nuvola? – Der ringer en svag klokke ét eller andet sted. 
 Hårpleje… 
 Ja! Min mormor havde én af de der små mærkelige bøtter stående i toilet-
skabet. Der var reklamer for det i damebladene, da jeg var barn. Det var en slags 
kemisk hårvask eller sådan noget, ikke? 
 ”Tør-shampoo” også kaldet. Hvis den travle husmoders mand plud-
selig inviterede hende på middag ude i byen, og hun ikke havde tid til at 
vaske hår, så kunne hun drysse stadset i hårpragten, lade krystallerne 
opsuge fedtet i håret, børste det ud og vupti! Rent hår på et par minutter!  
 Mums! 
 Kemien kom helt ind under håret på os i de år! Bum, Fætter Vims! 
Samtidig havde vi nogle meget faste tilhørsforhold til den gruppe vi tilhørte 
– familien eller samfundsklassen – vi troede helt fuldt og fast på en masse 
sikre idealer. Det ser du også i alle de fremtidsfilm og science fiction tv-
serier der blev lavet i 60’erne. Selv Star Trek har den patriarkalske struktur 
på kommandobroen. Captain Kirk har så vidt vides aldrig set en hippie.  
 Hele holdet virker sært kortklippet og meget konformt, når man tænker over 
det. 

In 1951, Polyester was first introduced 
to the Americans. It was advertised as 
a miracle fiber that could be worn for 
68 days straight without ironing and it 
would still not wrinkle. 

www.teonline.com/fiber-history 
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 Og tiltroen til de faste rammer afspejlede sig i designet. En ting var, 
hvad den var, og det skulle designet nok fortælle os! En radio lignede en 
radio, et fjernsyn et fjernsyn, og et køleskab et køleskab, uanset hvilket 
mærke det var. Det lignede altså ikke længere det som det var sat i stedet 
for. Grundlæggende havde vi nogle idealer omkring stabilitet og tiltro til 
teknologien, fremskridtet, videnskaben og fremtiden i det hele taget.  
 Derfor er det heller ingen overraskelse, da man 
i 50’erne besluttede at flytte Brasiliens hovedstad 
væk fra kysten og lægge den ind i landet, så benyt-
tede man systemtidens byplanlægningsideologi til at 
tegne den nye by. Brasilia kom den til at hedde. Den 
er nærmest antiseptisk blottet for enhver form for 
organisk uorden. Til gengæld er den gennemskåret af en 250 meter bred 
hovedfærdselsåre, og byens pladser og torve er så store og åbne og faca-
derne så glatte og fremmedgørende at ingen ved deres fulde fem kan finde 
på at opholde sig der to sekunder mere end højst nødvendigt. – Samme 
elendighed som Høje-Taastrup Stationsby, bare med mere format! – Til 
gengæld har byen fået den tvivlsomme ære at lægge navn til fænomenet 
Brasilitis: et nærmest patologisk syndrom, hvor ingen mennesker flokkes, 
alt er anonymt og folk bliver ansigtsløse. Så ja, vi bliver påvirket! 
 Det går begge veje? 
 Både-og! Monotonien er nærmest lammende! – Se, det var fremskridt, 
du! Futurisme og en ubrudt materiel ekspansion! Men så kom krisen!  
 Oliekrisen? 
 Og ungdomsoprøret. Det "lille" trendpendul og 
det større idépendul skiftede pol nogenlunde sam-
tidigt. Trendpendulet fra 60'ernes konformitet til 
70'ernes flippen ud og gøren oprør, idépendulet fra 
de trygge futuristiske rammer, hvor teknologien viste 
vejen, til tiden, hvor det viste sig at teknologien ikke 
var svaret på alt. I hvert fald slet ikke, når man ikke 
havde noget olie at hælde på maskinerne. Og så var 
man i øvrigt også begyndt at opdage at den over-
drevne sprøjtning med alskens giftstoffer i naturen havde sine bivirkninger. 
 Det kan da ikke have været en overraskelse? 
 Tro det eller lad være, men det var det! I dag ville vi sige at enhver 
idiot da må kunne have sagt sig selv at hvis man slog den nederste del af 
fødekæden ihjel, insekter og larver og den slags, så ville de større dyr før 
eller siden også dø. Om ikke andet så af sult. Men det havde man ikke lige 

One could in Brasilia design a space 
made to the measure of man (or, to be 
more exact, of all that in man which is 
measurable), and thus a space from 
which accident and surprise was evicted 
and barred return. For its residents, 
though, Brasilia proved to be nightmare. 

Zygmunt Bauman 
Globalization, 1998 

Postmodernismen 
1965-2000 

Et sådant oplysningsarbejde 
kan blive meget omfattende. 
Læreren kan mangle viden om 
sexuelle problemer, om unge 
og hashrygning, eller han 
kan mangle almindelig 
humoristisk sans. Klip 
boganmeldelser ud til ham, 
vittigheder, eller gør 
opmærksom på foredrag m.v. 
som kan træne og udvide hans 
personlighed. 

Den lille røde bog for 
skoleelever, 1969 
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tænkt over. Bøh! I sin eufori over pludselig at have udryddet malaria og 
tyfus i store områder, hvor folk ellers døde i hobetal – DDT reddede jo 
faktisk millioner af menneskeliv – så havde man slet ikke tænkt på at der 
kunne være bivirkninger.  
 Men det må de da have vidst?! Det lyder jo sindssygt! 
 Absolut. Ikke desto mindre fik opfinderen Nobelprisen og blev hyldet 
som en sand folkehelt. – Men i 1962 udkom så Rachel Carsons bog ”Silent 
Spring”, der netop handlede om at fuglene ikke længere sang om foråret. 
Hovedsagligt fordi der ikke længere var nogen fugle. Og så var der ingen 
vej tilbage: Da stod det skingrende hamrende klart at vi ikke kunne fort-
sætte med at sprøjte pesticider og kemikalier ud i miljøet. Amerikanerne 
havde gudhjælpemig sprøjtet almindelige villakvarterer med DDT! Mens 
folk sendte deres børn ud for at se på! Alle troede det var ufarligt! De sprøj-
tede det fra gadeplan og de sprøjtede det fra fly henover ganske alminde-
lige menneskers huse, fordi man ikke ville have myg. Myg!  
 Og nu kan vi finde det i brystmælken hos inuitterne på Grønland? 
 Pludselig var alt ikke længere bare sort 
eller hvidt, rigtigt eller forkert. Fra den frem-
adskuende futurisme med dens helt faste 
"retning" fik vi nu Postmodernismen. Værdi-
relativismen. Man kunne ikke stole på noget 
mere. I virkeligheden var det bare hippiernes 
held at det lidt større pendul, idépendulet, begyndte at skifte retning samti-
dig med deres oprør. Ellers var de næppe gået over i historien som nogen 
særligt indflydelsesrig flok. 
 Det var ikke hippierne der fik idépendulet til at svinge? 
 Gu' gjorde de ej! De blev katalyseret af den udvikling som var uund-
gåelig! Postmodernismen var ikke bare en modreaktion på den futuristiske 
periode fra 1945 til 1970, den var et opgør med hele Moderniteten, altså hele 
det verdensbillede som havde hersket fra slutningen af 1800-tallet og frem 
til cirka 1970. Positivismen fra 1840’erne slog jo ikke alene fast at man kun 
kunne udtale sig om ting som man positivt kunne sige noget om, den forud-
satte også implicit at der rent faktisk positivt kunne siges noget om noget i 
det hele taget! 
 Det er det man ikke kan i postmodernismen? 
 Du kan sikkert fortælle meget mere om postmodernismen end jeg 
kan. Er det ikke sådan noget en ung humanist går rundt og ved? 
 Jeg havde regnet med at du selv vidste, hvad det er du sidder og udtaler dig 
om. – Så hvad er Postmodernismen? 

Jeg er bange for atomkraftværkerne 
Og for bilerne ude i trafikken 
Jeg er bange for den sorte grimme røg 
Som oser henne fra fabrikken 
Vi voksne kan også være bange 
Og synge lange lange bange sange 
Der er så meget man skal passe på 
Jeg har jo dig som jeg skal passe på 
 

Bjarne Jes Hansen 
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 Ha! Det var jeg selv ude om! Jeg havde håbet du ikke ville spørge! 
 Det tænkte jeg nok.  
 Og alligevel spurgte du.  
 Jeg gav et bud på paradigmerne, nu må du fortælle hvad postmodernismen 
er! 
 Jeg hader alle disse her akademiske definitioner! Der er nogen der har 
kaldt postmodernismen en skepsis mod alle – hvad fanden var det de hed? 
Det var noget med fortællinger... mega-narrativer! 
 Mega-narrativer har jeg hørt om. 
 Hvis du har hørt om... – hvad var det du kaldte dem? 
 Epistemer. 
 Fy for helvede! – Hvis du har hørt om epistemer, så har du også hørt 
om mega-narrativer! Det er de store overordnede idéer vi har en tendens til 
at have vores tiltro til. De store idéer som på en eller anden måde skulle 
kunne løse alle vores problemer. Politisk, økonomisk, kulturelt.  
 Nanoteknologien er også et mega-narrativ, så? 
 Dersom man tror på at den kan løse alskens problemer som intet har 
med teknologien at gøre, så ja. – Sjovt i øvrigt, at der fortsat overhovedet er 
nogen der er villige til at have en ny teknologi som mega-narrativ, når alle 
tidligere teknologier har vist sig ikke at kunne holde til det! – Mere klassis-
ke eksempler på mega-narrativer er marxismen eller liberalismen. Kapitalis-
men. Jødedommen eller kristendommen for den sags skyld. Helheds-teorier, 
så at sige. Typisk dét der starter folkebevægelser. 
 Kristendommen og jødedommen er vel mere end et par ”folkebevægelser”? 
 Da ikke, da de startede! Moses og hans flok i ørkenen på vej mod Det 
forjættede Land. Hvor meget mere ”folkebevægelse” kan det blive? Kristen-
dommen startede som en undergrundsbevægelse i Romerriget. Dét var 
folkelighed, kan jeg godt love dig! Postmodernismen betyder at vi har 
mistet troen på mega-narrativernes eviggyldighed. Vi har ikke noget at 
holde fast i mere. Ikke noget at have absolut tiltro til. Ikke noget absolut at 
have tiltro til. Derfor virker alt så kaotisk. Dét er postmodernismen. Design-
mæssigt stjæler vi med arme og ben fra alle de tidligere epoker og fra flere 
kontinenter og blander tingene på kryds og tværs. Der er ingen retning. 
Ingen fuldstændig tillid. 
 Jeg forbinder ellers mest 80'erne med postmoder-
nismen. 
 Fordi det tager tid fra bevægelsen er sat i gang, til den brede befolk-
ning svinger med. Idépendulet svingede altså ind i postmodernismen, og 
jeg påstår at svingeturen tilfældigvis startede nogenlunde samtidigt med 

Mr. Gorbatjov, tear down this wall! 
Ronald Reagan 
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ungdomsoprøret og oliekrisen. Desuden indeholdt epoken det største post-
modernistiske flip af dem alle, nemlig Sovjetunionens kollaps. 
 Som jeg ikke lige har hørt omtalt som et ”postmodernistisk flip” før. 
 Det er typisk postmodernisme at tiltroen til systemet forsvandt, og at 
folket i Rusland og de øvrige sovjetstater endte fuldstændigt ligeså desillu-
sionerede som alle os andre! 
 Murens fald vel også, så? 
 Samme flip. Det hele skete i perioden. Kvindeoprøret. Der var ikke 
nogen faste rammer. Og igen skal vi til at kigge på de længerevarende for-
brugsgoder. Med 70'erne og den øgede velfærdsstigning – oliekrise eller ej 
– kom også mulighederne for at indrette sit hjem individuelt.  
 Havde de bedst stillede ikke gjort det siden Romantikken?  
 Selvfølgelig boede folk ikke identisk, og der var forskel på nye og 
gamle møbler, forskel på hvordan unge mennesker indrettede deres hjem 
sammenlignet med deres forældre, eller hvordan fattige folk boede i forhold 
til rige, men fænomenet med at de varige forbrugsgoder kunne give udtryk 
for en personlig smag, og at møbler var noget man skiftede ud, når ens 
smag ændrede sig, dét var ikke alene en ny mulighed i 70’erne og 80’erne, 
det faldt også sammen med et tankeskift, hvor idealerne ikke lå faststøbte 
mere. Individualiteten kom i højsædet.  
 Var det ikke den anden vej rundt? At vi fik idealskiftet, fordi vores materielle 
velstand steg, og vi pludselig ikke var tynget af tidligere tiders krav om nøjsomhed? 
 De kom i kraft af hinanden. Vi havde samme diskussion, da vi talte 
om, hvorvidt modebranchen dikterer, hvad vi skal gå i, eller om den op-
snapper trends som ligger i tiden og giver os, hvad vi har lyst til og er 
parate til. Samme spørgsmål som den moderne køkkenmaskines indtog i 
hjemmet og kvindernes indtog på arbejdsmarkedet. – Der var en Wagner-
opera, jeg godt gad se! 
 ”Kvindernes indtog på arbejdsmarkedet”? 
 Så kan Valkyrien godt gå hjem og lægge sig! – Den postmodernistiske 
ændring i design og mentalitet er et faktum! Du køber bil efter din person-
lige stil. Ikke blot din pengepung. Nogle vælger efter benzinøkonomi, andre 
ud fra sikkerhed, nogle lægger vægt på design. Mulighederne er utallige og 
der er altid en bil der passer til dig.  
 Fords udtalelse om at "Folk kan få en bil i lige den farve de vil have, bare de 
vil have den i sort" holder ikke mere? 
 Det er netop dét der er pointen! Kan du se, hvordan vores holdninger 
har ændret sig? Man kan vælge mellem forskellige typer indretning. Ikke 
blot den seneste nye. Man kan vælge stereoanlæg, køkkendesign, tapet, 
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møbler, cykel, telefon, alle mulige længerevarende forbrugsgoder efter ens 
egen personlige smag. Landlig-idyl-køkkenet, familien-omkring-ildstedet-
køkkenet, her-kommer-jeg-score-køkkenet. Designer-telefonen, kontor-tele-
fonen, Mickey Mouse-telefonen. Skov-cyklen, city-biken, mountainbiken, 
racer-cyklen. Designerne er hele tiden fremme på banen med nyt. Alt er 
relativt. Alt er mere komplekst. – Spørgsmålet er selvfølgelig som du selv 
siger, hvad der kom først, hønen eller ægget; den øgede velstand som tillod 
udskiftning af møblerne, før de var slidt op, eller det værdimæssige opbrud 
der gjorde det acceptabelt. Men det er i og for sig ligegyldigt. Faktum er at 
idépendulet svingede.  
 Men det må det vel snart gøre igen, så? Trendpendulet svingede 11. septem-
ber 2001. 
 Og det gjorde idépendulet også. 
 Men til hvad? Hvad er det modsatte af postmodernismen? 
 Værdiabsolutismen, bekvemmelighedstraditionalismen og så natio-
nalfetichismen fra trendpendulet. Det er dér vi er lige nu, og det er dét 
fremtiden kommer til at handle om. Det kan være vanskeligt helt at 
adskille, hvad der er trend- og hvad der er idépendul. Nypuritanisme og 
populisme. – Festlig tid, vi er på vej ind i! 
 Det lyder godt nok hampert! 
 Men inden jeg begynder at udbrede mig om, hvad den nærmeste 
fremtid kommer til at udvikle sig til, så skal vi se, hvordan de andre pen-
duler har givet os de øvrige niveauer af vores virkelighedsforståelse. Para-
digmependulet og religionspendulet. – Men inden vi kigger på dem, så lad 
os lige se endnu nærmere på selve pendulerne. Pendulerne som fænomen 
betragtet. 
 Hvordan?  
 Når vi nu har kigget på både trendpendulet og 
idépendulet, så har du sikkert set at fordi idépen-
dulet er større og svinger langsommere end trend-
pendulet, så varer det også længere før en ny tid slår 
igennem.  
 Det varer længere, før alle har skiftet møblerne ud, 
end det tog at sige ”slimlineskjorte”? 
 Til gengæld er det vanskeligere at ignorere, når 
idéerne skifter.  
 Vi kan lettere smøge ærmerne op på vores blazer-
jakker, selvom vi skriver 2006 eller 2010, end vi kan blive 
ved med at have tiltro til kemiindustrien? 

Store penduler er 
vanskeligere at 

ignorere end de små 
Hvad angaar Individet, saa er 
allerede enhver et Barn af sin Tid. 
Saaledes er ogsaa Filosofien sin 
egen Tid, begrebet i Tanker. Det er 
lige saa taabeligt at tro, at en 
Filosofi kan gaa ud over sin 
nærværende Verden, som at 
Individet kan springe over sin Tid, 
springe ud over Rhodos. Gaar hans 
Teori faktisk ud over det, bygger 
han sig en Verden, som den skal 
være, saa eksisterer det nok, men 
kun i hans Forestilling, et blødt 
Element, i hvilket man kan forme 
alt muligt.  

Hegel 
Filosofiens Grundlinier 
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 Trendpendulet kan du stort set springe op og falde ned på, det gør 
ikke så meget. Men idépendulet stikker et spadestik dybere. Du kan vælge 
at lade være med at have Tintin-hår, men du kan dårligt ignorere at Sovjet-
unionen er væk. Selv den mest sejlivede del af venstrefløjen gik det gradvist 
op for. Det tog tid, men en skønne dag opdagede også de at Sovjetunionen 
ikke var Paradis på jord! Det tager simpelthen længere tid for de større 
penduler at få alle med.  
 Det er ikke alle der skifter idealer eller køkken på en gang? 
 Der er nogen der sætter de nye strømninger i gang, nogen der op-
snapper dem hurtigere end andre, og nogen som slet ikke tillægger sig nye 
idealer eller holdninger. 
 Nogle er "trendsættere", og så er der os andre dødelige?  
 ”Alle os andre dødel...” arh, gider du lige! Sidder her og strutter med 
både det ene og det andet og skriver om alle de klude og møbler som hele 
landets caféungdom ville give deres højre arm for at få fingre i! – Det kan 
godt være at det ikke lige er dig der udklækker de nye trends, det er det 
faktisk med garanti ikke! Det er nemlig alle dem på 14 og dem som ikke har 
råd til Pradastøvlerne! Subkulturerne som er i opposition til sådan nogle 
som dig. De sætter nye trends i gang, fordi de bare ikke kan holde tiden og 
dens anomalier ud og har behov for noget anderledes – altså en modreak-
tion. Men du kan da ikke sidde i ramme alvor og kategorisere dig selv som 
én af dem der ikke ”kører med klatten”. Eller er ”fremme i skoen”. Jeg ved 
ikke en gang hvad det hedder lige nu! Arj, nu må du holde op! Helt ærligt! 
– Dem som sætter de nye idealer i gang, derimod, det er selvfølgelig ikke de 
14-årige eller folk uden ressourcer. Det er netop typisk folk med gods i. 
Dem med økonomiske eller intellektuelle ressourcer i overskud. Typisk en-
keltpersoner, store tænkere eller opfindere der radikalt ændrer vores ver-
densopfattelse.  
 Darwin og Galilei? 
 Som vi skal se, når vi kommer til argumentpendulet. Men de fleste af 
os følger i en eller anden grad med strømmen – og der er det rigtigt, dér 
hører du med – eller de bliver ligefrem hængende i en tidligere epoke så 
længe som muligt. 
  Det er derfor nogle af mine kusiner i Jylland har samme frisure som da vi 
gik i gymnasiet? 
 Vi har nemlig en tendens til at opsnappe flest inputs i teenageårene, 
den periode i vores liv, hvor vi forsøger at definere, hvem vi selv er. Og 
resultatet hænger som regel ved i en eller anden grad. For nogle er det selve 
omskifteligheden i sig selv der er dem, så de følger med moden konstant 
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eller skaber den, men mange holder ved én eller anden stil som de syntes 
var smart, da de var 17. Det er rigtigt. Især uden for storbyerne. Men det er 
de færreste der kan forblive helt upåvirkede af tidernes skiften. – Dine 
forældre ville næppe have sendt dig i rød lilleskole i dag! 
 Jo større pendul, desto vanskeligere at ignorere? 
 Det er lettere at ignorere en trend end en idé, 
og det er stort set umuligt at ignorere et videnskabe-
ligt paradigme. Det er også mindre omkostningsfuldt 
for den enkelte at lægge en trend bag sig end en idé. 
Det er lettere at skifte sine idéer eller idealer ud end 
pludselig helt fundamentalt at skulle forkaste Gud og 
Biblen som forklaring på verden og i stedet skulle 
læne sig op ad naturvidenskaben. Jo større pendul, 
desto større anomalier skal der til, før epoken bliver 
afløst af en ny.  
 Jo større pendulet er, desto længere tager det fra 
strømningen sættes i gang af en lille håndfuld mennesker, 
til vi alle sammen er hoppet med på vognen? Det er lettere 
at skifte persianerpelsen ud med et slips, end det er at 
udskifte vores forestilling om, hvad der er godt og ondt? 
 Der er nogle helt andre omkostninger forbundet med at skifte sine 
idealer ud. Det kræver større omstilling.  
 Så når min morbror og tante stadig går rundt i hæklet vest og kasserollehår, 
så er de bare blevet hængende i en gammel pendulepoke? 
 Præcis. Ikke at der er noget galt i det! Det er vel meget positivt at vi 
ikke bare alle sammen lader os rive med som vinden blæser. De var altså 
kommunister, fordi de mente det! Det bliver bare sværere at undslå sig, jo 
større pendulet er. Det bliver også vanskeligere og vanskeligere ikke at 
være én af dem der er med, når resten af samfundet bevæger sig. – Er du 
sikker på at din morbror ikke har et jakkesæt hængende ét eller andet sted i 
sit klædeskab? 
 Han havde det faktisk på til min søsters bryllup. 
 For nyligt? 
 For et par måneder siden. Han var endda blevet klippet! 
 Uha! Det står ikke godt til for revolutionen!  
 For homo liquens gælder det om at være med på den kollektive puls 
hele tiden. Derfor er det efterhånden kun undtagelserne, dem som vitterligt 
bare ikke vil eller kan følge med der ikke skifter frisure før eller siden, som 
ikke skifter store dele af garderoben ud hvert år. Taberne, om du vil. 

Den viser, at historien ikke ender 
med som ”ånd af ånden” at 
opløse sig i ”selv-bevidsthed”, men 
at der på hvert trin af den fore-
findes et materielt resultat, en sum 
af produktivkræfter, et historisk 
skabt forhold til naturen og mellem 
individerne indbyrdes, som er 
overleveret hver generation af 
dens forgængere, en mængde 
produktivkræfter, kapitaler og 
omstændigheder, som ganske vist 
på den ene side modificeres af 
den ny generation, men som også 
på den anden side foreskriver sine 
egne livsbetingelser og giver den 
en bestemt udvikling, en speciel 
karakter – at altså omstændig-
hederne i lige så høj grad skaber 
menneskene, som menneskene 
skaber omstændighederne. 

Karl Marx 
Den tyske ideologi, 1846 
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 Dem i provinsen? 
 Det var ikke pænt sagt om folk i provinsen! – Men det er vilkårene for 
homo liquens: Følg med eller bliv koblet af ved næste sving! Det eneste nye 
er at nu gælder det også trendpendulet. Før var det kun de store penduler 
man ikke kunne undslå sig.  
 Æstetikkens tidsalder: Hvis man ikke sætter sig selv i scene til tiden, så 
bliver man afkodet som én der ikke er med fremme på beatet og så bliver man ikke 
regnet med? 
 Derfor mener jeg det jeg sagde, nemlig at de partipolitiske strøm-
ninger faktisk er overfladiske! De grundlæggende værdier, de grundlæg-
gende begreber om verdens indretning, og hvilken type samfund vi ønsker 
at leve i, dem har vi stort set tilfælles inden for vores kultur. Om du så er 
SF’er, socialdemokrat eller konservativ, det er i virkeligheden kun et lag 
fernis. Det er reelt småting de enkelte partier ønsker at justere på i forhold 
til hinanden. De grundlæggende præmisser er fælles. Og det er de takket 
være religionspendulet, paradigmependulet og argumentpendulet, som vi 
skal til at kigge på nu. Og de er fælles, fordi vi i vores kultur har opnået en 
form for selvindsigt som er gennemgribende for hele kulturen, og hvad den 
selvindsigt går ud på, det er dét som evolutionen handler om, og det er den 
vi skal kigge på, når vi er færdige med pendulerne! De store grundlæggen-
de forklaringer på verden, dem fødes vi simpelthen ind i, og det er de færre-
ste individer i menneskeslægtens historie der overhovedet har oplevet at et 
helt verdensbillede, et videnskabeligt paradigme eller religionen ændrede 
sig i deres levetid.  
 Man kan leve i en tid, hvor der ikke sker nogen erkendelsesmæssig nytænk-
ning overhovedet? 
 Det er faktisk det der er det normale! Det er os der lever i en undtag-
else! Der, hvor der tidligere rent faktisk skete nytænkning, så strakte proces-
sen sig over så lang tid at omvæltningen slet ikke nåede at finde fuldstæn-
digt sted inden for den enkeltes levetid. Man kunne altså lade sine børn om 
at acceptere de nye tilstande og selv fortsætte livet i sin gamle verdens-
anskuelse. Nu går skiftene så hurtigt – og vi lever også så meget desto 
længere – at hvis man ignorerer en ny epokes indhold, så kommer man til at 
skille sig totalt ud fra det øvrige samfund. De bedste eksempler er de reli-
giøse sekter som insisterer på fortsat at leve i et prædarwinistisk 1800-tal. 
 Amish? 
 For eksempel. Ultraortodokse jøder og religiøse fundamentalister i 
det hele taget. – Og apropos religiøse fundamentalister... 
 Religionspendulet?  
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 Hvor meget religion havde du i skolen? 
 Jeg tror mit kendskab til Biblen som vi var inde på i 
formiddags, siger det hele… Det var jo opium for Folket! 
 Også i folkeskolen? 
 Det var det samme. 
 Dine religionslærere ulejligede sig ikke en gang med at fortælle, hvad 
opiummen bestod af? 
 Ikke rigtigt.  
 Så kan dine religionslærere få en tur over knæet sammen med dine 
historielærere! – Så hvis jeg siger Paulus, Moses, Calvin, Abraham, Salo-
mon, Johannes og Jithro, så aner du ikke, hvem jeg taler om? 
 Pinligt... 
 Men Mickey Mouse og Tintin ved du godt hvem er? 
 Mm. 
 Du ville med andre ord sætte pris på en hurtig gennemgang af jøde-
dommen, kristendommen og islam, hvis religionspendulet overhovedet 
skal give nogen form for mening? 
 Ville nok være meget godt. – Pinligt...  
 Det er da i det mindste noget at du indrømmer det!  
 Men så tager vi dem kronologisk. Og dermed jødedommen først! – 
Og dette her er et crash course, så du bedes holde ørerne stive! 
 Det synes jeg nu at jeg har gjort hele dagen! 
 Godt! 
 Jødedommen har to begyndelsestidspunkter: 
Det første er med Abraham, og hvis han har levet – 
hvad der er al mulig grund til at tro at han har – så 
var det cirka 17-1800 år før år 1. – Vores tidsregning 
har faktisk ikke noget nul!  
 Abraham er stamfaderen til det jødiske folk, og 
så er han verdenshistoriens første beretning om en 
monoteist. Ifølge Biblen var Noah godt nok også mo-
noteist – hvem var Noah? 
 Ham med arken? 
 Imponerende! Men historien om Noah har forbillede i en sumerisk 
historie som er endnu ældre og som ikke handler om en monoteist. Historien 
om Noah kan vi altså ikke hæfte op på en person som rent faktisk har levet. 
Abraham har formentlig levet. Der eksisterer i hvert fald ikke historier der 
ligner hans nogen andre steder, og de ritualer og geografiske steder som 
han bliver sat i forbindelse med i Biblen, hænger nogenlunde sammen med, 

Religionen  
uden tidspendul 

A heart set on love will do no wrong. 
 K’ung Futze 

Jødedommen 

Du må ikke hævne dig på eller 
bære nag til dine medborgere, ja, 
du skal elske din næste som dig 
selv; jeg er Herren. 

3 Mosebog, 19:18 
 

Den fremmede, som bor hos jer, 
skal være som en indfødt iblandt 
jer, og du skal elske ham som dig 
selv, for I har været fremmede i 
Ægyptens land, jeg er Herren. 

3 Mosebog, 19:34 
 

Du skal elske Herren, din Gud, af 
hele dit hjerte og med hele dit sind 
og af al din evne. 

5. Mosebog 6:5 
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hvad vi har af historiske data om den tid som Abraham angiveligt skulle 
have levet i. Abraham kan vi altså med en vis sikkerhed regne for en virke-
lig person. – Der er selvfølgelig nok blevet pyntet betydeligt på historien om 
ham, men det er der jo på så mange historier! 
 Abraham regnes altså som stamfar til det jødiske folk, og med Abra-
ham har vi så begyndelsestidspunktet for både folket og den monoteistiske 
filosofi.  
 Jødedommens andet begyndelsestidspunkt vedrører Loven, De ti Bud 
som Moses fik udleveret af Gud på Sinai Bjerg, mens han og de andre 
israelitter vandrede i ørkenen. – Hvad man så end skal lægge i at han ”mod-
tager” et par stentavler med Vorherres håndskrift! Ifølge ortodoks jødisk 
teologi fik han endda også resten af de fem Mosebøger udleveret ved 
samme lejlighed, men kun i mundtlig form, hvorefter han skrev det hele 
ned, og det er så derfor de hedder ”Mosebøger”. – Men det er en anden 
historie. 
 Moses og israelitterne var med al mulig sandsynlighed i ørkenen om-
kring 1.100 år før år 1, muligvis så tidligt som 1250, og med Loven har vi 
begyndelsen på selve den jødiske religion. 
 Først folket og monoteismen, så reglerne, religionen? 
 Med cirka 5-600 års mellemrum. Hvis man tager det med stentavlerne 
bogstaveligt. Ellers må man jo nok antage at de mange regler er blevet ud-
viklet over flere hundrede år og at de har rødder i den praksis som israelit-
terne allerede havde med sig. Plus at de har hentet inspiration fra de folke-
slag som levede omkring dem. Levereglerne og beretningerne er altså grad-
vist blevet samlet til de Mosebøger vi kender i dag. Visse dele af teksten ved 
man, blev skrevet ned i slutningen af 900-tallet, andre dele kom først på 
skrift i perioden frem til 500-tallet før år 1.  
 Altså hele Biblen? 
 De fem Mosebøger som er den første del af Det 
gamle Testamente. Men hvor meget der var folkelig 
tradition, hvor meget der rent faktisk stammer fra 
Moses, og hvor meget der er skrevet af nogle meget 
senere præster i Judæa, det finder man næppe 
nogensinde ud af. – Hvad man derimod generelt er 
nogenlunde enige om, det er at de fem Mosebøger formentlig blev redigeret 
færdig til de fem Mosebøger vi kender i dag, i 500-tallet før år 1. Muligvis 
lidt tidligere, muligvis lidt senere. 
 Resten af Det gamle Testamente, de tekster som kommer efter Mose-
bøgerne, handler om perioden fra cirka år 1100 og frem til omkring 500-

Judaism sees no antithesis between the 
“Law” and “Faith” for both are meant and 
destined to complement and supplement 
each other. The human being is a syn-
thesis of body and soul, and analogously 
the “Law” and “Faith” are required to lead 
man to the ethical perfection for which he 
is destined. 

Trude Weiss-Rosmarin 
Judaism and Christianity, 1943 
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tallet, de alleryngste tekster stammer måske fra 300-tallet eller 200-tallet, og 
et hele er så formentlig redigeret sammen i perioden fra 500-300-tallet. Der 
er ikke nogen der tør sætte præcise årstal på. 
 Både tekstens indhold og dens tilblivelse som bog strækker sig over flere 
hundrede år? 
 Der er længere tid mellem de første beretninger om Abraham og ned-
skrivningen af Biblen, end der er mellem os og Saxo! – Og vi kommer til at 
snakke meget mere om Abraham, så lad mig lige slå det fast med det 
samme, så du ikke går hjem og tror at jeg er bibelfundamentalist: Jeg læser 
ikke Bibelen som et direkte historisk dokument på linie med moderne histo-
rikeres arbejde, jeg læser den som et indirekte historisk dokument! 
 Som betyder hvad? 
 Som betyder at det som står i Bibelen kan sige noget historisk om den 
tid den blev skrevet ned i, ikke om den tid teksten handler om. Teksten blev 
skrevet for at give mytologisk mening – det samme gælder i øvrigt Det nye 
Testamente – ikke for at videregive historiske begivenheder, sådan som de 
rent faktisk havde fundet sted. 
 Men sådan som de gav mening for dem der skrev dem ned? 
 Men jeg er overbevist om at der er historiske forudsætninger for det 
som Biblen beretter. Fra og med ét skæringspunkt, og det er beretningen om 
Abraham. Alt hvad der ligger før ham: Skabelsesberetningen, Kain og Abel 
og historien om Noah, betragter jeg som ren mytologi. Blandt andet fordi 
noget af det optræder i andre mytologier. Men fra og med Abraham begyn-
der tekstmæssigt en ny form for fortælling, hvor forholdet mellem historie-
skrivning og mytologi alt andet lige bliver mere komplekst. Ikke mindst 
fordi man i alt hvad der er af beretninger om Abraham og det som sker efter 
ham, kan spore ritualer og kulturelle referencer som stemmer overens med 
den historiske tid og kontekst som figuren er sat til at have levet i.   
 Som er dét der ikke er med Noah? Så vi kan antage at Abraham har levet? 
 I én eller anden form. Det er ikke det samme som at vi har arkæolo-
giske beviser for hans eksistens. – Og så er han jo i øvrigt også stamfader til 
araberne, og derved bliver han som vi skal se om lidt, den som sætter både 
den vesteuropæiske og den mellemøstlige kultur på skinner mod det sam-
fund og den lovgivning vi har i dag! 
 Én mand? 
 En gammel mesopotamisk nomade fra området omkring Eufrat no-
genlunde dér, hvor Danmark har tropper i Irak i dag. Men ikke hr. Hvem-
somhelst! – Det var jødedommen vi kom fra! 
 Og den blev skrevet ned for over 2000 år siden? 
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 Den jødiske bibel blev skrevet ned og samlet endeligt for omkring 
2300 år siden. Men den jødiske religion har selvfølgelig udviklet og foran-
dret sig i mellemtiden. – Der er sjovt nok en tradition for at kristne teologer 
kalder jødedommen på Jesu tid for ”sen-jødedommen”, som om jødedom-
men for 2000 år siden var ”færdig” på en eller anden måde. Formentlig 
fordi de gerne vil markere at Jesus og kristendommen kom i stedet for jøde-
dommen. Jeg ved ikke om d’herrer og damer, ærede kristne teologer ikke 
har opdaget at der har eksisteret jøder i de 2000 år der fulgte efter Jesus, 
eller om de tror at jødedommen har levet i en tidslomme i al den mellem-
liggende tid? Men den jødedom vi taler om nu, er altså nutidens jødedom, 
og den har udviklet sig siden den blev skrevet ned, og det samme gælder 
selvfølgelig den kristendom og islam, som vi skal kigge på om lidt! 
 Der er ikke noget som overlever i et vakuum? 
 Religioner som vil overleve, udvikler sig sammen med resten af sam-
fundet! – Nå! Jødedommen! Er en gerningsreligion. Det vil sige at det ikke 
er en trosbekendelse der afgør, om man er jøde eller ej. Det afgørende er, 
om man er født jøde, altså om man har en jødisk mor, eller man vælger at 
konvertere til jødedommen. Faktisk kan man ikke ”holde op” med at være 
jøde. Man kan undlade at gøre det der står i Loven, man kan blæse på 
reglerne, man kan sågar råbe og skrige ad Vorherre så tosset man vil, men 
man kan ikke komme ud af jødedommen! Kun hvis man konverterer til 
noget andet. 
 Dét at det ikke er en bekendelsesreligion lige-
som kristendommen, indebærer at der faktisk kun er 
én ting man skal være overbevist om eller tro på som 
jøde, og det er at Gud er én. At Gud rent faktisk er, at Gud ikke er delt i flere 
– altså at Gud er en enhed – og at der kun er den ene af slagsen. Ud over det 
beskæftiger jødedommen sig faktisk ikke med at definere ”hvad” eller 
”hvordan” Gud er. Jøder skændes om alt muligt andet, men lige præcis ikke 
om dét! Ifølge jødedommen har hver enkelt person en livserfaring og nogle 
forudsætninger som er unikke, og derfor vil den enkeltes forhold til Gud 
også være individuelt og forståelsen af Gud være individuel. Der er ingen 
dogmer med andre ord. Hvilket i praksis betyder at jødedommen nok er det 
tætteste man kommer på en monoteistisk religion med trosfrihed! 
  Det er noget ham rabbineren i New York har fortalt? 
 Rabbi Sam. Vi havde nogle gode samtaler! Han havde brækket benet 
da jeg mødte ham, og det ville ikke vokse ordentligt sammen. I et halvt år 
kunne han ikke komme ud af lejligheden om lørdagen, fordi der ikke var 
nogen der måtte skubbe hans kørestol på sabbatten. – Det er én af reglerne; 

Du må IKKE have andre guder 
end mig! 

2 Mosebog, 20:3 
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man skal komme hviledagen i hu og holde den hellig og altså ikke udføre 
nogen form for arbejde. Heller ikke, hvis det handler om at slæbe rundt på 
en rabbiner eller trille ham af sted i en kørestol. Men så kiggede jeg ind og 
holdt ham med selskab, og hvis jeg kom til at sætte en kop kaffe over til os 
begge to, så gjorde det absolut ikke noget!  
 Fordi han ikke selv måtte lave kaffe på sabbatten? 
 Der er ikke den regel i jødedommen som ikke kan tolkes eller vendes 
til en fornøjelse, så vidt jeg kan se! Eller erklæres forældet, fordi den refere-
rer til en historisk tid, som vi har bevæget os bort fra. Og dét skændes 
jøderne så om!  
 Hvad? 
 Hvilke regler man fortsat skal overholde, og 
hvad der er forældet. Nå! Bortset fra reglerne er der 
selvfølgelig en masse andre teologiske forskelle mel-
lem jødedommen og kristendommen, og blandt de 
væsentligste er at jøderne ikke har nogen arvesynd. 
Adam og Eva spiser af æblet, Gud bliver vred, og de 
udvises fra paradisets have. 
 Kristendommen anser herefter mennesket for 
at have arvet Adams synd, da han spiste af æblet, og 
mener derfor at vi er ude af stand til at frelse os selv. Kun gennem at lade os 
døbe i Jesu navn kan vi opnå Guds nåde. 
 Jødedommen siger derimod at netop fordi vi spiste af æblet, er vi i 
stand til at skelne mellem godt og ondt. Mennesket indeholder begge dele: 
potentiale for godhed og potentiale for ondskab. Hvad vi herefter gør, er 
vores frie valg. Gode såvel som onde gerninger. Vi er herrer over vores egen 
skæbne og står derfor personligt til ansvar over for Gud. Ingen er fortabt i 
evigheden, heller ikke ikke-jøder. Alle reglerne i jødedommen er altså ikke 
noget jøderne overholder for at købe sig frelse i det hinsides, men fordi 
reglerne skal gøre dette liv bedre.  
 Så hvis jeg begyndte at overholde de samme regler, ville jeg blive gladere og 
lykkeligere? 
 Jeg har prøvet, det hjalp ikke! Reglerne gælder i det hele taget kun for 
jøderne. Det er derfor jøder ikke missionerer: hvis først man som ikke-jøde 
konverterer til jødedommen og dermed påtager sig jødedommens regler og 
ikke overholder dem, så har man et problem! Men først dér! Som ikke-jøde er 
man nemlig ikke forpligtet til at holde reglerne, og derfor er man ifølge 
jødedommen i virkeligheden bedre stillet end jøderne som skal holde dem! 
 Mærkelig religion! 

To be sure, Jews do not deny that sin 
exists; they refuse, however, to admit 
that it must exist, as Christians hold. 
The Torah recognizes that there is 
temptation and that “sin croucheth at the 
door; and unto thee is its desire.” 
However, this memorable passage also 
emphasizes “thou mayest rule over it” 
(Genesis 4, 7). And thus whereas 
Christianity teaches that sin rules man, 
Judaism declares that man rules sin. This, 
then, is the difference between the 
Jewish and the Christian doctrine of sin. 

Trude Weiss-Rosmarin 
Judaism and Christianity, 1943 
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 Og så tror jeg i øvrigt nok at de rent generelt ser på det på den måde 
at den religion der er bedst for et menneske, det er den religion man har fået 
fra sine forældre og som man er vokset op med. 
 Uanset hvad? 
 Det skulle jeg mene. De betragter det ikke som deres problem at 
andre tror noget andet end dem selv. Ifølge jødedommen kan andre reli-
gioner være lige så rigtige som jødedommen. Bare ikke for jøder naturligvis, 
for dem gælder kun jødedommen! Så andre folk kan være lige gode for det. 
Og da man ikke opnår nogen ekstra fordele hos Vorherre ved at være jøde, 
så er der ifølge jødedommen ingen grund til at konvertere væk fra det man 
er i forvejen.  
 Men er jøderne ikke ”det udvalgte folk”? 
 Jo. Men ikke ”udvalgt” til at være bedre eller 
”nærmere” Gud. ”Udpeget” ville være et bedre ord. 
Det er det der ligger i den jødiske teologi. Udpeget til 
at følge et bestemt regelsæt. – Og hvor står så alle 
reglerne for jødedommen?  
 Det gamle Testamente? 
 I de fem Mosebøger i Det gamle Testamente. Men jøderne kalder det 
ikke Det gamle Testamente, og hvorfor gør de ikke det? 
 Fordi de ikke synes at det er gammelt? 
 Fordi Det nye Testamente er kristendommens opfindelse, og jøderne 
tror ikke på Jesus som netop er ham Det nye Testamente handler om. Ifølge 
jødedommen er der ikke nogen ”ny” bog som deres Bibel kan være ”gam-
mel” i forhold til! Jøderne kalder i øvrigt Det gamle Testamente for Tanakh: 
T for Tora – det er de fem Mosebøger, ”Læren” eller ”Loven”, hvor alle 
reglerne står, N for Nevi’im – det betyder profeterne, og K for Ketuvim – som 
betyder skrifterne. Og det er så dét, Det gamle Testamente består af. 
 Du har virkelig hørt efter ham rabbineren, hva’? 
 Han hørte mig sgu i det! Mest for at drille, tror jeg. Han ville kun 
svare på mine spørgsmål, hvis jeg kunne huske det hele fra gang til gang! – 
I det hele taget tror jeg at han og hans familie følte sig lidt forpligtet til at 
tage sig af mig. Fordi jeg var dansk. 
 Fordi vi reddede jøderne under krigen? 
 Jeg var 21 og alene på studieophold i New York, og det var som om at 
det at jeg var dansk nærmest automatisk gjorde mig til sådan en slags 
”æresjøde”. 
 Men for lige at gøre jødedommen færdig, så fortalte Rabbi Sam altid 
denne her historie: Der var en gang en mand som kom til rabbineren Hillel 

Englen sagde disse ord: 
”Du skal spise frisk fisk. 
Fisken må ikke være røget 
ej heller gravet eller stegt. 
Fisken må godt være tilberedt i ovn 
Ved 200 grader i tyve minutter 
Du må aldrig bruge folie 
Du må selvfølgelig godt bruge rasp. 
Men det vigtigste er selvfølgelig 
at fisken er helt og aldeles frisk.” 

Roben & Knud 
Fiskeengel 
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og spurgte, om han kunne fortælle, hvad jødedommen gik ud på, mens 
manden stod på ét ben. – Folk havde travlt allerede den gang! – Dertil sva-
rede Hillel: ”Gør ikke mod andre, hvad du ikke ønsker at de skal gøre mod 
dig. Resten er kommentarer. Gå nu hjem og læs.” 
 Det troede jeg var Jesus?  
 Nej, han sagde. ”Du skal elske Herren din Gud 
og din næste som dig selv” og så sagde han ”Alt, 
hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I 
også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.” 
Han lavede det lidt om, men han fik det jo et sted fra! 
Hvilket han jo sådan set også selv sagde. Det første 
fik han fra tredje og femte Mosebog, og det andet må 
han have kendt også fra teksterne eller fra Hillel som var cirka en gene-
ration før ham selv. Og hvad de teologiske og praktiske konsekvenser af 
forskellen mellem ”at gøre mod andre…” og at ”ikke-gøre mod andre…” de 
er, det er der skrevet og talt meget om, og det skal vi ikke ind på her! – Men 
lad os tage kristendommen. Vi kommer til dens historie og udvikling med 
religionspendulet, så her skal vi bare lige have klarlagt det væsentligste 
indhold som det er i dag. – Så er du ikke døbt og konfirmeret? 
 Til mine forældres og min morbrors og tantes store forargelse, og min farmor 
og farfars store glæde, jo. 
 Lille Tennas ungdomsoprør i midtfirserne? 
 Det kom der en del interessante diskussioner ud af 
rundt omkring aftensmaden! 
 Så du kan din trosbekendelse? 
 Pinligt… 
 Din morbror og tante ville være stolte af dig! Men så lad mig da ud-
sige for dig, hvad det er for en tro du er blevet både døbt og konfirmeret på, 
når du nu ikke selv kan huske det: ”Jeg forsager Djævelen og alle hans 
gerninger og alt hans væsen.” – Lyder det bekendt? 
 Jeg har godt hørt det før. 
 Det var da noget! ”Jeg tror på Gud Fader, den almægtige, himmelens 
og jordens skaber, og på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er 
undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius 
Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaren til Dødsriget, på tredje dag 
opstanden fra de døde, opfaret til Himmels, siddende ved Gud Faders, den 
almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og 
døde. Jeg tror på Helligånden, en hellig almindelig kirke, de helliges sam-
fund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og et evigt liv.” 

Kristendommen 
Den, der bryder blot ét af de mindste bud 
og lærer andre mennesker at gøre det 
samme, skal kaldes den mindste i Himme-
riget. Men den, der holder det og lærer 
andre at gøre det, skal kaldes stor i 
Himmeriget. For jeg siger jer: Hvis jeres 
retfærdighed ikke langt overgår de 
skriftkloges og farisæernes, kommer I slet 
ikke ind i Himmeriget. 

Mattæus 5:19-20 

Disse tolv sendte Jesus ud og befalede 
dem: ”Følg ikke vejen til hedningerne, og 
gå ikke ind i samaritanernes byer; men gå 
derimod til de fortabte får af Israels hus.” 

Mattæus 10:5-6 
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 Den kendte jeg godt.  
 Godt! Det er det der kaldes den apostolske trosbekendelse. For at 
være kristen, skal man være døbt og bekende sig til troen, og den apostol-
ske trosbekendelse gælder for alle lutherske og katolske kirker. Det interes-
sante i vores sammenhæng er at se, hvor den kristne tro adskiller sig fra 
jødedommen. Første forskel er at der overhovedet findes dette credo, denne 
trosbekendelse. 
 Fordi jødedommen ikke har nogen? 
 Og den har heller ingen dåb. Jødedommen har gerningerne og troen, 
men ingen bekendelse. Kristendommen fæster sin eksistens til troen alene, 
den er dét man kalder en bekendelsesreligion.  
 Derfor alt palaveret, når en præst stiller sig op og siger at han ikke tror på 
Gud? 
 Fordi hele kristendommens fundament er at 
man tror på Gud på en bestemt måde. Gør man ikke 
dét, så er det ikke længere den samme religion. I modsætning til det, er det 
jødiske Gudsbegreb så rummeligt, fordi der aldrig er nogen der har forsøgt 
at beskrive Gud, så man faktisk er nødt til at insistere ret kraftigt på at Gud 
ikke eksisterer, før man kommer på kant med religionen. 
 Næste forskel er at jødedommen ikke har nogen djævel. Der er en 
skidt engel, Satan, som kan friste os og lave en masse ravage, men der er 
ikke denne her dualitet mellem en god Gud og hans onde modsætning. I 
jødedommen er Gud den altomfattende universelle kraft som rummer både 
skabelse og destruktion. Gud rummer ikke ondskab, men har skabt rum til 
at ondskaben kan eksistere, når menneskene i kraft af den frie vilje træffer 
onde eller gode valg. Selv den bedste handling rummer risikoen for onde 
konsekvenser, og onde handlinger kan komme til at medføre noget godt. 
Men i sig selv har den jødiske Gud ikke nogen ”modpol”. 
 Som kristendommen har? 
 Man kan argumentere for at der heller ikke er nogen ”modpol” i 
kristendommen, at der også her blot er tale om en skidt engel. Det kommer 
formenlig an på, hvilken teolog du spørger. Men djævelen har altid spillet 
en større rolle i kristendommen end i jødedommen. Moderne jødedom næv-
ner ham simpelthen aldrig. Men sammen med arvesynden er djævelen en 
væsentlig del af kristendommen. Den frelse som menneskene ifølge kristen-
dommen får fra Jesus gennem dåben, det er en frelse fra arvesynden, og det 
er en frelse fra den mørkets magt, djævelen som ellers til enhver tid frister 
de faldne mennesker. Og djævelens magt eller fristelser er vi på grund af 
arvesynden ikke i stand til at stå imod. Ergo behovet for tilgivelse. Også 

Men I er ikke i kødet, I er i Ånden, så 
sandt som Guds ånd bor i jer. Den, der 
ikke har Kristi ånd, hører ikke ham til. 

Romerbrevet 8:9 
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selvom man ikke har gjort noget. Fordi man under alle omstændigheder er 
en arve-synder. 
 Det med Gud som Fader og Skaber har kristendommen fra jøde-
dommen, så der er ingen forskel, men så kommer vi til Jesus og Hellig-
ånden. 
 Som jødedommen ikke har? 
 Fordi det ifølge jødedommen er utænkeligt at Gud skulle tage et 
menneskes krop og leve og være menneske iblandt os. Det er utænkeligt at 
et menneske skulle være Gud. Og utænkeligt at tilbede et menneske som 
Gud. For slet ikke at tale om at Gud skulle lade sig føde af en kødelig 
kvinde. Men ifølge kristendommen er det netop dette paradoks, dette 
mirakel at Gud gik rundt iblandt os og senere lod sig slå ihjel, lod sig ofre 
for at sone vores synder, der er hele kernen i troen. Dét og så at han efter 
døden genopstod og viste sig for disciplene i levende live. Der er altså ikke 
bare tale om et eller andet spirituelt efterliv, det er kødets opstandelse. Den 
fysiske krops opstandelse efter døden. Og det er din tro på disse mirakler 
og så din dåb der afgør, om du ifølge den kristne teologi er kristen eller ej.  
 Det er ikke nok bare at være et godt menneske? 
 Det er alle jo. Næsten alle, i hvert fald. Det er jo ikke specielt kristent. 
Du kan sågar møde kristne som er nogle vaskeægte bæster! Folk som både 
er døbt og konfirmeret. Dogmerne er dét der gør kristendommen unik! Hvis 
du går til religionens teologiske fundament og vil stå inde for det som 
adskiller kristendommen fra alle andre samfund, det som folk sågar er gået 
i døden for, så definerer kristendommen sig som en trosreligion der hviler 
på sine dogmer. 
 Det er der jødedommen og kristendommen skiller? 
 Bingo! Og med hensyn til syndernes soning på 
korset, så er islam i øvrigt fuldstændigt enig med 
jødedommen. Tanken om at et menneske ved at blive 
slået ihjel kan skaffe tilgivelse fra Gud, er en lige 
utænkelig tanke i både jødedommen og islam. Og 
hvis det oven i købet er Gud selv der har taget men-
neskelig krop og i sin sønne-inkarnation lader sig 
korsfæste for at stille sit Faderlige Selv tilfreds, så er 
det jo barokt. Men den stærkeste jødiske indvending mod kristendommen, 
det er idéen om at ofringen af mennesket Jesus på nogen måde skulle kunne 
være Guds vilje – endsige være ham til velbehag. Det er jo blandt andet 
også derfor Abraham ikke skal slagte Isak, da det kommer til stykket, selv-
om Abraham blev bedt om at bringe ham som offer. 

That is why We laid it down for the 
Israelites that whoever killed a 
human being, except as a punish-
ment for murder or other villainy in 
the land, shall be looked upon as 
though he had killed all mankind; 
and that whoever saved a human 
life shall be regarded ad though he 
had saved all mankind. 

The Koran, Sura 5:32 

http://www.baade-og.dk/


© Lene Andersen, 2015, andersen@andersenske.dk  
Find altid seneste udgave på www.baade-og.dk  313 

 Det var ham som skulle ofres af sin far, og så sad der en ged fast i en busk i 
stedet? 
 Vædder. – Nu brillerer du virkelig udi teologien, hva’? – Ja, og det var 
bare en test! Et signal til jøderne om at selvom de levede i en tid, hvor 
menneskeofringer var dagligdag i de kulturer der boede omkring dem, så 
var det ikke noget de skulle bryde sig om at gøre selv! 
 ”Don’t try this at home”?                                                          
 Netop! Og ganske sigende for historien, så kalder kristendommen 
den netop for ”Isaks ofring”, mens jøderne altid har kaldt den ”Isaks ikke-
ofring.” 
 En anden væsentlig forskel mellem de to reli-
gioner er konceptet Messias: Det gamle Testamente 
taler om Messias, befrieren der skal indstifte fred på 
Jorden – hvor ”løven og kalven skal sove side om side” som der står hos 
Esajas. I oldtiden, og mens jøderne endnu havde deres eget land i Judæa, da 
var den jødiske Messias en meget verdslig figur, en erobrertype som med 
militær magt skulle smide besættelsesstyrkerne ud af landet og genetablere 
jødernes selvherredømme. I den moderne jødedom er der ikke meget 
”mand” tilbage i Messias. I stedet venter jøderne på en messiansk tid, en tid, 
hvor alverdens folk lever i fred og fordragelighed med hinanden. Og efter-
som jøderne har konstateret at det gør vi ikke endnu, så venter de stadig på 
Messias. Venter på at freden skal indfinde sig, og folk vil begynde at opføre 
sig ordentligt. De kristne, derimod, mener at Jesus var Messias og venter på 
at han skal komme tilbage. Første gang han kom fik vi Helligånden, næste 
gang han kommer, så kommer Tusindårsriget, og så vil de der tog imod 
Helligånden blive frelst. 
 Det skal man tro på for at være kristen? 
 Hvis man går strengt dogmatisk til værks, ja. Det er det som tros-
bekendelsen betyder. – Det vidste du ikke? 
 Det er nok ikke lige sådan jeg har været vant til at tænke på det... Men jeg 
kunne jo selvfølgelig heller ikke huske, hvad den sagde.  
 Det er sandelig godt, det er en tilgivende Gud kristendommen har 
med at gøre, hva’? 
 Tekstmæssigt har jødedommen og kristendommen Tanakh, Det gam-
le Testamente tilfælles. Det er dér kristendommen har fundamentet for sit 
messiasbegreb fra. Det nye Testamente, derimod, er kristendommen alene 
om. Det indleder med de fire evangelier som skildrer Jesu liv og gerninger, 
og det ældste af de fire er Markusvangeliet som ifølge den gængse opfat-
telse blev skrevet omkring år 70, Lukas- og Mattæus-evangelierne er skrevet 

The lion and the calf shall lie down 
together but the calf won’t get much 
sleep.  

Woody Allen 
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omkring år 80 – Matthæus måske så sent som omkring år 100, og Johannes-
evangeliet cirka år 100 eller 110. 
 Det var det der også stod i Da Vinci Mysteriet? 
 Det kan godt være at du skulle tage og glemme alt om at du nogen-
sinde har læst Da Vinci Mysteriet! For ellers så bliver dette her skrækkeligt 
forvirrende! 
 Hvorfor det? 
 Fordi den blander fakta og påhit i én pærevælling! Og hvis vi skal 
sidde og holde rede på både historien og den kristne teologi som de rent 
faktisk har udviklet sig, og samtidigt skal sammenholde det med dét Brown 
har skrevet, så kommer du slet ikke hjem i år! – Nå! Ingen af de fire evange-
lister har altså kendt Jesus personligt. De folk som nemlig kendte Jesus, de 
regnede jo med at han snart ville vende tilbage, og derfor var der ingen 
grund til at skrive det ned som han havde sagt og gjort. Efter de fire evan-
gelier kommer så apostlenes gerninger som beskriver, hvad Jesu disciple 
gjorde i tiden umiddelbart efter hans død, og efter det kommer de breve 
som apostlene skrev til forskellige kristne menigheder i forskellige dele af 
romerriget. Endelig slutter Testamentet af med Johannes’ Åbenbaring, og 
det er nok den tekst der er historisk mest interessant. 
 Hvorfor det? 
 Fordi den er én af de allerældste tekster i Det nye Testamente – måske 
allerede år 60, og fordi den er et råt og usødet, uredigeret kig ind i den fore-
stillingsverden som menigmand befandt sig i, i Judæa på den tid, hvor Det 
nye Testamente og myten om Jesus blev til. Hvis du har en halv søndag til 
overs på et tidspunkt, så er det slet ikke uinteressant læsning! Det er et helt 
fantastisk – syret vil jeg ligefrem sige – indblik i, hvad det var for et ver-
densbillede, hvad det var for en måde at tænke på, hvad det var for en 
gudsopfattelse som de folk havde, der skabte kristendommen. 
 Johannesevangeliet? 
 Johannes åbenbaring! – Det nye Testamente vil vist nok gerne have 
det til at se ud som om det er skrevet af den samme Johannes. Men det er 
det altså ikke.  
 Nå! Så er der Jesus! Som i det hele taget er en 
interessant figur. – Hvad er en farisæer? 
 Én man ikke kan stole på? 
 Dem Jesus taler grimmest om er nok farisæerne, og ordet har ganske 
rigtigt fået en meget negativ klang med tiden. Men han var selv farisæer.  
 Jesus? 
 

For saddukæerne siger, at der hverken er 
nogen opstandelse eller nogen engel eller 
ånd, men farisæerne hævder begge dele. 

Apostlenes gerninger 23:8 
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 På Jesu tid var der tre store jødiske gruppering-
er: Essenerne, som var en asketisk gruppe der levede 
ude i ørkenen og syntes at resten af jøderne slet ikke 
var religiøse nok! Johannes Døberen har muligvis 
været én af dem. Saddukæerne, som havde deres reli-
giøse liv omkring Templet i Jerusalem og som havde 
monopolet på tempelgudstjenesten og i øvrigt mente 
at Toraen skulle forstås bogstaveligt – det var dem 
Jesus skældte ud på, da han ryddede forgården til 
Templet og væltede bordene i raseri. Og endelig var der farisæerne som 
mente at Toraen skulle fortolkes før den gav mening.  
 Disse tre grupperinger ævlede og kævlede fuldstændigt lige så meget 
om jødedommens indhold som moderne jøder gør i dag, og Jesus hørte 
altså til farisæerne. – Og det gør den moderne jødedom i øvrigt også, for det 
blev den eneste gren af jødedommen som overlevede, da romerne 
destruerede templet i Jerusalem i år 70. Nå! Grunden til at Jesus hele tiden 
er ude efter farisæerne, det er at det var dem han selv studerede hos og dem 
han overhovedet kunne diskutere med. For det var den eneste gruppe der 
forstod, hvad han talte om! – Det fysiske billede vi har af Jesus, er så 
hovedsagligt en renæssanceopfattelse. Blandt andet fra da Vinci’s Sidste 
Nadver.  
 Altså den langhårede, kjortelklædte Jesus? 
 Med de blå øjne og det lyse skæg. Hvis Pontius 
Pilatus og quislingen Kaifas kom forbi og så, hvad 
det er vi har hængt op rundt omkring i kirkerne, så 
ville de med andre ord næppe genkende delinkventen. – Og så ikke et ord 
om Da Vinci Mysteriet! 
 Jeg nævnte den ikke med et ord! 
 Godt! Og så må det være islam! Som lever og 
ånder sammen med den europæiske kultur og vores 
tidspenduler i en evig pulseren.   
 Krig – ikke-krig?  
 Påvirkning – ikke-påvirkning. Skiftevis ud-
veksling af tanker og kompleksitet. – Hvornår var 
Muhammed?        
 600-tallet, ikke? 
 Ordet ”islam” betyder hengivenhed, og hengivenheden gælder Allah 
og hans åbenbaring. De åbenbaringer der blev nedfældet som det vi i dag 
kender som Koranen, dem modtog profeten Muhammed ifølge islam fra 

this younger Ananus, who (...) took the High 
Priesthood, was a bold man in his temper 
and very insolent. He was also of the sect of 
the Sadducees, who are very rigid in judging 
offenders above all the rest of the Jews. (...) 
So he assembled the Sanhedrin of judges, 
and brought before them the brother of 
Jesus who was called Christ, whose name 
was James, and some others. And when he 
had formed an accusation against them as 
breakers of the law, he delivered them to be 
stoned. 

Josephus 
Antiquities of the Jews 

Lærer ikke naturen selv, at det er 
vanærende for en mand at have langt hår, 
mens det er ærefuldt for en kvinde at have 
langt hår? Hun har jo fået håret som et 
slør.             

Paulus 
Første Korintherbrev 11:14-15  

Islam 
We have revealed the Torah, in which 
there is guidance and light. By it the 
prophets who surrendered 
themselves judged the Jews, and so 
did the rabbis and the divines, 
according to God’s Book which had 
been committed to their keeping and 
to which they themselves were 
witnesses. 

The Koran, Sura 5:44 
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cirka 610 til 632.  Islam har også kun én Gud, og muslimer er ligesom jøder-
ne uforstående over for kristendommens treenighed.  
 Faderen, Sønnen og Helligånden? 
 Jesus er ifølge islam profet, ligesom Moses og 
stamfaderen Abraham var det, men ikke mere end 
det. Gud selv er i sit væsen uerkendelig og kan kun 
forstås gennem åbenbaringen.  
 Ifølge islamisk tradition har Gud 99 ”navne”: 
”Den Allernådigste, den Allerbarmhjertigste, den Su-
veræne, den Hellige, Kilden til Fred, Vogteren, Beskyt-
teren, den Almægtige, den Genoprettende, den Aller-
højeste, Skaberen, Udvikleren, den Formgivende” og 
altså omkring 80 mere. ”Ham tilhører de smukkeste 
navne” som der står. Og så betyder Allah i øvrigt Gud 
på arabisk, det er altså ikke navnet på en ”anden” 
gud end den jøder og kristne tror på, tvært imod har 
arabisktalende kristne kaldt Gud Allah længe før 
profeten Muhammeds tid. – Og gør det i øvrigt sta-
digvæk! 
 Der er noget med fem ”søjler”, ikke?  
 At fremsige trosbekendelsen, at bede fem 
daglige bønner, at give almisse til de fattige, at faste i 
måneden ramadan, og at foretage en pilgrimsfærd til 
Mekka mindst én gang i livet.  
 Det er altså en bekendelsesreligion? 
 Men man er nødt til at overholde de andre fire 
ting også.  
 Den er både bekendelse og gerning? 
 Og den bekendelse som gør folk til muslimer 
er: ”Jeg bevidner: Der er ingen anden gud end Gud. 
Og jeg bevidner: Muhammed er Guds profet.” Musli-
merne fremsiger den flere gange om dagen i forbind-
else med deres fem bønner, og det er også den der 
skal til, hvis man vil konvertere til islam. 
 Der er ingen dåb? 
 Eller noget ritual i øvrigt. Bare man siger tros-
bekendelsen af overbevisning og der er vidner til 
stede, så er man at regne for muslim.  
 En anden ting som er interessant ved islam, er at ligesom i jødedom-

Have no fear of man; fear Me, and do 
not sell My revelations for a paltry 
end. Unbelievers are those who do 
not judge according to God’s 
revelations. 

We decreed for them a life for a life, 
an eye for an eye, a tooth for a tooth, 
and a wound for a wound. But if a 
man charitably forbears from 
retaliation, his remission shall atone 
for him. Transgressors are those that 
do not judge according to God’s 
revelations. 

After them We sent forth Jesus, the 
son of Mary, confirming the Torah 
already revealed, and gave him the 
Gospel, in which there is guidance 
and light, corroborating what was 
revealed before it in the Torah, a 
guide and an admonition to the 
righteous. Therefore let those who 
follow the Gospel judge according to 
what God has revealed therein. Evil-
doers are those that do not base their 
judgements on God’s revelations. 

And to you We have revealed the 
Book with the truth. It confirms the 
Scriptures which came before it and 
stands as a guardian over them. 
Therefore give judgement among 
men according to God’s revelations 
and do not yield to their fancies or 
swerve from the truth made known to 
you. 

We have ordained a law and assigned 
a path for each of you. Had God 
pleased, He could have made of you 
one community: but it is His wish to 
prove you by that which he has 
bestowed upon you. Vie with each 
other in good works, for to God you 
shall all return and He will resolve for 
you your differences. 

The Koran, Sura 5:45-48 
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men og protestantismen, så er der ikke nogen pave eller på anden måde 
nogen ”øverste” myndighed for religionen. Præsteskabet i islam er heller 
ikke ”nærmere” Allah end den menige muslim. Imamen er ham der kalder 
til bøn, ham der leder bønnen, andet ligger der ikke i det.  
 Sådan er det ikke i kristendommen? 
 Sådan er det ikke i katolicismen. Men i protestantismen er det ligesom 
i islam. For det meste vil det selvfølgelig være én som har en teologisk ud-
dannelse eller en som har større viden end gennemsnittet der er imam, men 
det er ikke én som er særligt ”indviet”. Til gengæld er der forskellige tradi-
tioner for, hvor stor teologisk magt imamernes udlægninger af Koranen har 
inden for de forskellige grupper af islam, og der har også altid været for-
skellige lovskoler og fortolkninger inden for religionen.  
 Muslimerne er heller ikke enige? 
 Det ville være synd at sige! De er fuldstændig 
lige så uenige indbyrdes som jøderne og de kristne er 
det! På den ene side er det en fordel, fordi der ikke er 
nogen inden for islam som har kunnet tage det ende-
gyldige patent på religionen og har kunnet trumfe én 
udlægning af den igennem. På den anden side bety-
der det at når en ekstremistisk udgave af islam forsø-
ger at sætte en politisk dagsorden, så er der ingen 
”myndighed” inden for islam som kan tale ekstrem-
ismen imod. Den enkelte muslim har sin personlige frihed til at sige fra over 
for misbrugen af islam i politisk sammenhæng, men der er ingen sammen-
slutning af imamer eller mullaher med alment anerkendt myndighed som 
kan tage afstand fra terrorismen og gøre d’herrer og damer, ærede selv-
mordsbombere og ophidsede menneskemasser, opmærksomme på at netop 
selvbeherskelse er én af de ting Koranen handler om, og at islam tager af-
stand fra vrede! – Hvordan begynder Illiaden? 
 Noget med den liljearmede og kvieøjede? 
 De første fem vers lyder sådan her: 
  Vreden, gudinde besyng, som greb Peleiden Achilleus, 
  Vreden, den fæle, som voldte Achaierne tusinde kvaler, 
  Sendte behjertede sjæle af talrige helte til Hades 
  og lod dem selv blive slængt som æde for hurtige hunde, 
  grådige gribbe og ravne, så Zeus’ vilje blive fuldbragt.41 

                                                 
41 PS: Bortset fra förste linie citatet er hentet fra Otto Steen Dues oversättelse fra 1999. Et lidt pussit mix da 
Cornelius som character näppe vill citer saa ny en oversättelse. Typisk han vill vel netop ha kendt den äldre 
oversättelse, som förste linie er taet fra? 

 

Vie with each other to earn the 
forgiveness of your Lord and a 
Paradise as vast as heaven and earth, 
prepared for the righteous: those who 
give alms alike in prosperity and in 
adversity; who curb their anger and 
forgive their fellow men; who, if they 
commit evil or wrong their souls 
remember God and seek forgiveness 
for their sins and do not knowingly 
persist in their misdeeds. 

The Koran, Sura 3:133-135 

http://www.baade-og.dk/


© Lene Andersen, 2015, andersen@andersenske.dk 
Find altid seneste udgave på www.baade-og.dk  318 

 Den liljearmede er gudinden Here, Zeus’ kone, der har ondt af at se så 
mange mænd dø efter at Zeus har hidset mændene op. Den der kommer til 
at lide det største tab ved islamismens dødskult i øjeblikket bliver islam, 
den der kommer til at lide det største tab ved Vestens dæmonisering af islam 
bliver Vesten.  
 En ”Lose-lose situation”?  
 Det hele kommer som sagt an på, hvad vi helst vil se i fjernsynet! 
 Men når man ser på, hvad selve religionerne står for, altså hvad de tror på og 
ikke tror på, så lyder det da som om jødedommen og islam er tættere på hinanden 
end på kristendommen? 
 Det tror jeg faktisk også de fleste jøder og muslimer som virkelig ken-
der alle tre religioner, synes.  
 Har de ikke også omskærelsen tilfælles? – Altså den mandlige? Jøderne om-
skærer ikke kvinder? 
 Og det burde muslimer heller ikke gøre. – Hvilket det jo altså gudske-
lov også kun er en absolut minoritet af muslimerne der gør! – Og hvorfor 
har islam ikke kvindelig omskæring? Hm? 
 Fordi det er forfærdeligt? – Afskyeligt! 
 Hvorfor har muslimerne og jøderne mandlig 
omskærelse? 
 Fordi det står i Koranen og Biblen? 
 Fordi Gud ifølge Første Mosebog indgår en pagt 
med Abraham, hvor Gud lover Abraham at han skal blive ikke alene frugt-
bar, men stamfader til hele folkeslag og at ”konger skal udgå fra ham”.  
 Fra Abraham? 
 Vorherre ved nok, hvordan man pirrer en mands forfængelighed! – På 
det tidspunkt, hvor pagten blev indgået, da var Isak som jøderne betragter 
som én af deres stamfædre, otte dage gammel, og Ismael som er ham der 
bliver stamfader til araberne, var tolv eller tretten år gammel. Derfor – det 
siger traditionen i hvert fald – omskærer jøderne deres drenge på ottende-
dagen efter fødslen, mens muslimerne typisk venter til drengene er større. 
Og der er ingen pagt what so ever med den monoteistiske Gud, Allah, eller 
hvad man nu foretrækker at kalde ham, som inkluderer kvindelig om-
skæring.  
 Så: ”hold op med det!” eller hvad?  
 Koranens Gud kunne rent faktisk tænkes slet ikke at bryde sig om 
det! Givet at ingen af de religiøse tekster endsige antyder at mennesket skal 
begynde at snitte i damerne, så må man faktisk formode at Gud har skabt 
kvindens underliv som det er, fordi Gud ville have at det skulle være sådan!  

Den pagt, som I skal holde mellem 
mig og jer og dine efterkommere 
efter dig, indebærer, at I skal lade 
enhver mandsperson omskære. I 
skal omskære jeres forhuds kød, 
og det skal være et pagtens tegn 
mellem mig og jer. 

1 Mosebog, 21:10-11 
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 Nå! Lad os se på det indbyrdes forhold mellem 
de tre religioner! For det er faktisk ret interessant.  
 Jødedommen har af gode grunde ikke noget 
teologisk forhold til de to andre. – Og hvorfor har 
den ikke det? 
 Fordi jøderne… det ved jeg ikke? 
 Fordi den kom først og derfor ikke kendte til 
de to andre, da den skabte sit fundament. Efterhånden som kristendommen 
og islam opstod, har jødedommen selvfølgelig forholdt sig til dem – for det 
meste i form af at flygte over hals og hoved, når jøderne blev udset til at 
være årsagen til alskens ulykker – men den har ikke nogen teologiske pro-
blemer med de to andre religioner. Heller ikke med at de andre har taget 
jødedommens Gud til sig og tilbeder ham på deres egne måder.  
 Kristendommen snuppede jødernes kulturarv og religion, omformu-
lerede religionen, så den kom til at passe ind i verden uden for jødedom-
men og gjorde så siden hen, hvad den kunne for at overbevise jøderne om 
at de havde misforstået deres egen religion. At det var kristendommen der 
havde ret og ikke jødedommen! Når jøderne ikke kunne acceptere Jesus 
som Messias, så var det, fordi jøderne ikke forstod deres egne profeter på 
den rigtige måde, men det gjorde de kristne – de vidste meget bedre! – og 
derfor måtte jøderne naturligvis omvendes til kristendommen og bortledes 
fra deres frygtelige misopfattelse af deres egen religion. – De seneste 50 år 
er kristendommen så gudskelov begyndt at acceptere jødedommen som en 
ligeværdig religion. I kølvandet på Anden Verdenskrig var det ligesom 
svært at overse at man nok til tider var gået en anelse over stregen... 
 Ikke før? 
 Jeg tror man må konstatere at det kneb ganske 
ofte i hvert fald! Der har altid været fromme kristne 
mænd og kvinder som beskyttede forfulgte jøder, og 
under muslimernes regeringstid i Spanien gik det 
også ganske udmærket, men det er faktisk først efter 
Krigen at der er kommet reel dialog på banen. Ligeværdig dialog. Uden 
forsøg på at omvende jøderne. Og den dialog er ved også at gælde islam. 
Der er sågar en selvstændig jødisk-islamisk dialog i gang. Der er bare ikke 
nogen fede billeder i den, så derfor er der ingen medier der gider fortælle 
om den – Men islams forhold til de to andre religioner er mere komplekst! 
 Fordi? 
 Fordi islam kom til senere og var nødt til at tage højde for dem. Uden 
hverken at kunne tilslutte sig nogen af dem eller fuldstændigt afvise dem. 

Three’s the charm! 
Believers, take neither the Jews nor 
the Christians for your friends. They 
are friends with one another. Whoever 
of you seeks their friendship shall 
become one of their number. God 
does not guide the wrongdoers. 

The Koran, Sura 5:51 

Tzu-kun asked: “Can one word cover 
the whole duty of man?” 
The Master said:  
“Fellow-feeling, perhaps. Do not do 
unto others what thou wouldst not 
they should do unto thee.” 

 The sayings of K’ung Futze 
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Nogle steder i Koranen er jøder, kristne og muslimer ligebyrdige, græn-
sende til perlevenner, fordi jøder og kristne også beskrives som ”bogens 
folk” – ”al qatab” som det hedder på arabisk – andre steder gælder det om 
på det bestemteste at holde sig fra hinanden! På den ene side er der ikke 
noget i vejen for at en muslimsk mand gifter sig med en jødisk eller en 
kristen kvinde, på den anden side står der også at muslimer ikke må være 
venner med jøder og kristne. – Det skal nok blive et interessant ægteskab!  
 For ikke at tale om samværet med svigerfamilien? 
 Det korte af det lange er at teologerne i alle tre 
religioner altid har været temmelig selektive i deres 
valg af skriftsteder, når de skulle finde ud af, hvad 
religionen mente om dette eller hint.42 Der er jo ingen 
det ønsker at se sig selv som en skurk. Protestantis-
men vil gerne opfatte Luther som den rare reforma-
tor der omformede den onde og korrupte katolicis-
me, men bortset fra Mein Kampf og de værste sider i 
Inkvisitionens favoritlitteratur, så skal man faktisk 
lede længe i den europæiske litteratur for at finde 
tekster der er så fjendske mod minoriteter som det Luther skrev. I dag var 
han blevet slæbt i retten øjeblikkeligt!  
 Protestantismen har redigeret kraftigt i Luther for at få ham til at fremstå 
som den reformator den gerne ville have haft at han var? 
 Hvad var det lige vi blev enige om, ikke var nogen hindring for at 
blive journalist? 
 ”Historieløshed”? 
 Det er på grund af redigeringen, det er så vigtigt at kende sin historie. 
Og vedkende sig den. Også dens skyggesider. Sumererne var et ikke-
semitisk folk i det nuværende Irak. De skabte verdens første imperium 
gennem plyndringer, massemord og ved at gøre de tilfangetagne fjender til 
slaver. Akkadierne erobrede Sumer ved plyndringer, massemord og ved at 
gøre de tilfangetagne fjender til slaver. Assyrerne indtog Babylon ved 
plyndringer, massemord og ved at gøre de tilfangetagne fjender til slaver. 
Trenden blev populær. Den ene bystat erobrede den anden, det andet impe-
rium bekrigede det tredje, nomadestammer og landbrugere lå i konstant 
strid om jordarealerne for 4-5000 år siden, da vores kultur blev til nede i 
Mellemøsten. Israelitterne erobrede Kanaans land ved massemord. Baby-
lonierne erobrede Judæa og resten af orienten ved massemord. Perserne 

                                                 
42 PS: Knallhatt maa sies og lid a samme svaghed! 

Luthers 7-Punkte-Plan zur Juden-
verfolgung 
- Synagogen und Schulen mit Feuer 
anstecken  
- Die Häuser der Juden zerstören und sie in 
einem Stall zusammentreiben  
- Die Juden aller religiösen Literatur 
berauben, bis aufs letzte Blatt  
- Den Juden bei Todesstrafe verbieten 
öffentlich zu Gott zu beten  
- Die Juden unter Hausarrest stellen  
- Den Juden alles Geld, alles Silber und 
allen Schmuck nehmen in Gewahrsam  
- Die jungen, starken Juden als Arbeiter 
schwer arbeiten lassen 

www.politikforum.de 
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erobrede Babylon og resten af deres persiske imperium ved massemord. 
Alexander den Store erobrede Mellemøsten ved massemord. Romerne 
erobrede deres imperium ved massemord. Araberne erobrede og skabte 
den muslimske verden ved massemord. 
 Vikingerne blev verdensberømte på grund af 
massemord. Kirken forsøgte at erobre Det hellige 
Land ved massemord. Djengis Khan erobrede ved 
massemord. Portugiserne og spanierne erobrede 
Sydamerika ved massemord og syfilis. Europæerne 
erobrede Amerika ved massemord og røde hunde. 
Protestantismen og katolicismen bekæmpede hinan-
den ved massemord. Europa koloniserede stort set 
hele verden ved massemord. Tyrkerne konsoliderede 
deres moderne stat ved massemord. Kommunismen 
skabte sine lydstater ved massemord. Moderniteten 
erobrede Europa med massemord. De fleste masse-
mord er sket i Guds navn, og selv de der ikke kendte 
en gud i hvis navn de kunne slå ihjel, konsulterede 
shamaner, åndemanere og stjernetydere for at finde 
et gunstigt tidspunkt for at drage ud og erobre ver-
den ved massemord. Stalin var overtroisk. Hitler veg 
ikke tilbage fra at sætte Det tredje Rige og ikke mindst sig selv ind i Guds 
store plan. Ingen kan sige sig fri af plyndringer, brugen af tortur eller flittig 
brug af slaveri. – Kender man ikke sin historie, risikerer man at der dukker 
en eller anden psykopat op og genfinder eller genopfinder alt det man ikke 
ved og starter historien forfra igen. 
 Og så har man ikke lært noget? 
 Og selvom man kan sin historie, så siver lær-
dommen sjældent ind. Men det beviser på den anden 
side kun at det til alle tider er de troende selv der 
afgør, hvordan religionen konkret praktiseres. Både 
jødedommen, kristendommen og islam rummer mu-
ligheden for sameksistens, hvis det er det valg man 
træffer. Kan man vælge fjendskab, kan man også 
vælge venskab. 
 Er det virkelig så simpelt? 
 Nej, det er åbenbart dét der er så svært! Det eneste sted folk nogen-
sinde har skændtes lige så meget i jagten på Sandheden og lyst hinanden i 
band og udstedt fatwaer mod de vantro, er formodentlig den politiske ven-

Efter at have fældet denne sin Fjende 
levede Hading adskillige Aar i Fred og 
Ro, men omsider blev han kjed af at 
dyrke Jorden, længtes igjen efter at 
pløje Søen og syntes, at Krig dog var 
fornøjeligere end Fred; hvorfor han 
gjorde sig Bebrejdelser for Lediggang 
og kvad: 

Led er mig Landet. 
for længe jeg var der 
ni Nætter er nok. 
Ilde lyder Ulvens Tuden, 
smukkere Svanens Sang. 
 

Hvi bliver jeg her 
som Bondemand 
I skumle Skoves Skygge? 
Bedre det er, hvor Bølger bruse 
og Hvaler vildt sig vælte. 
 

Bedre der er, 
hvor Biler blinke, 
og Sværd svinges mod Sværd. 
Ud på de vildende Vover vil jeg 
Hæder og Bytte at hente. 

Saxo 

Men whose discrimination has 
been blunted by worldly desires, 
establish this or that ritual or cult 
and resort to various deities, 
according to the impulse of their 
inborn natures. But it does not 
matter what deity a devotee 
chooses to worship.  
If he has faith, I make his faith 
unwavering. Endowed with the 
faith I give him, he worships that 
deity, and gets from it everything 
he prays for.  
In reality, I alone am the giver. 

Bhagavad-Gita 
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strefløj i 70’erne. – Det var morsomt at være til familiefest med både kom-
munister og SF’ere kunne jeg forestille mig? 
 Normalt kunne de ikke være i stue sammen når der var nogen der talte po-
litik. Når min morbror havde fået mere end tre øl, så skulle resten af familien som 
regel skydes. 
 Højrefløjen har det altid meget lettere, for de er kun interesserede i 
magt og penge. At opnå konsensus i plenum ligger ligesom slet ikke i deres 
strategi! – Eller hvad, frøken rød? Blev der ikke også udstedt fatwaer mod 
dem i elevrådet som ikke havde den rigtige politiske overbevisning? 
 Måske... 
 Rød aktivist på skolen, oprørsk konfirmand derhjemme – eller var det 
i virkeligheden stereoanlægget fra farmor og farfar som talte? – og i dag 
skriver hun om italienske køkkener og terracotta-klinker på den fede måde! 
– Der er virkelig nogen der har fanget tidsånden, hvabehar? 
 Du er perfid, er du klar over det? 
 Det er én af de få fornøjelser som følger med at blive gammel! Som 
ung er man alt for usikker til at være det ordentligt! – I øvrigt kan man se en 
ret interessant udvikling, når man sammenligner de tre hellige bøger med 
hinanden, Tanakh, Ny Testamente og Koranen. 
 Jødernes Bibel, Tanakh, Det gamle Testamente er en vældigt sammen-
sat beretning. Fra og med Abraham strækker den sig over 1500 år, og inden 
dét har den beretninger med som er hundreder, hvis ikke tusinder af år 
ældre. Den rummer lovtekst, den rummer dybe psykologiske skildringer af 
komplekse personligheder, den rummer korte handlingsreferater, den rum-
mer en kosmologi, og den rummer et virvar af personer og slægtstavler og 
mere eller mindre historiske begivenheder. Der er stor usikkerhed om, 
hvem der helt præcist skrev hvad, og vi ved heller ikke præcis hvornår. Og 
så er der i hele teksten stort set ikke et ord om livet efter døden. Ud af et 
værk på 12-1400 sider er der vage hentydninger hos et par af profeterne. 
 Det nye Testamente vedrører hovedsagligt én person og hans ger-
ninger og filosofi. Der er anekdoter og levnedsbeskrivelser vedrørende den-
ne ene person, og der er andre personers udlægninger af denne ene person, 
og det han sagde. Det tidsrum som teksten vedrører, begynder ved hoved-
personens fødsel i år ét og varer frem til hans død 33 år senere. De sidste 
tekster er skrevet ca. år 110. Kanoniseringen af tekstsamlingen skete i 367. 
Og så er der en gryende fokus på livet efter døden; hvem der skal regne 
med at komme i himmelen, og hvem der ikke er så heldig.  
 Tidsspandet bliver kortere og døden får mere fokus? 
 I Koranen optræder ingen personer, hele teksten er udelukkende 
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beskeder til mennesket direkte fra Gud, og selvom der er tekstkritikere der 
mener at også Koranen er sammensat af flere personers arbejde, så var 
tilblivelsesfasen under alle omstændigheder meget kort og koncentreret. Til 
gengæld er der et emne som er i den grad gennemgående: livet efter døden, 
og hvordan man opnår en plads i paradis.  
 Den er mindre kompleks? 
 Den består i højere grad af advarsler mod uretfærdighed og handler 
mere om belønning og straf end nogen af de to andre. Muhammed skrev 
teksten til et samfund af arabiske nomader, hvor der skulle kradse midler til 
at råbe folk op. Uvidenhed, kvindemishandling og løssluppen levevis var 
dagens orden, og med Koranen blev der sat skik på samfundet! 
 Ellers var det evig fortabelse? 
 Den trussel plejer sjovt nok at have en temmelig stærk effekt på folks 
opførsel! – Koranen betød desuden at folk var nødt til at lære at læse, hvil-
ket vil sige at alle samfund som overgik til islam, gennemgik en alfabeti-
sering, og derfor medførte islam en kulturel opblomstring i den arabiske 
kultur og overalt, hvor den kom frem. En opblomstring som er stort set 
uden sidestykke i verdenshistorien! Indførelsen af islam kom altså til at 
betyde at arabisk teknologi og videnskab i løbet af et par hundrede år over-
gik europæernes med indtil flere hestehoveder! 
 Araberheste? 
 Ikke islandske ponyer, i hvert fald! – Men tekstens form gør forment-
lig også at den er lettere at misbruge og manipulere med. Koranen er den af 
de tre hellige bøger der lover mest om noget vi ikke ved noget som helst 
om, nemlig livet efter døden. Og dermed er Koranen formodentlig også den 
af dem som er farligst i hænderne på folk som kan ”næsten læse”.  
 Hvis man ikke er en rutineret læser eller vant til at tænke kritisk og 
giver sig i kast med Toraen, så bliver man hurtigt kvalt i lange og detal-
jerede passager om, hvordan man skal sy et tabernakel, bygge ypperste-
præstens overfrakke eller sprøjte blodet fra et offerlam rundt omkring sig i 
helligdommen. I Det nye Testamente indgår de konkrete retningslinier for, 
hvordan man skal leve sit liv også i langt højere grad i en kontekst, men 
med Koranen kan det meget nemt se ud som om man står med en ”livsop-
skrift” eller en ”vejviser til paradis” i hånden; som om teksten er lige til at 
gå til. 
 Og det er den ikke? 
 Islam er fuldt ud lige så kompleks som de andre to religioner og 
kræver at man tænker sig om. Men dens hovedkilde, Koranen, ser ud som 
om man lige kan slå op på en side og få konkrete svar her og nu. Derfor er 

 

This book is not to be doubted. 
The Koran, Sura 1:1 
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det ikke islam i sig selv der er problemet; det er analfabetismen. Og pro-
blemet er især alle de mange mennesker som er næsten-analfabeter, altså alle 
dem som kan sidde og messe teksten uden at forstå et ord af hvad de læser. 
Og som bestemt ikke er skolede i at stille spørgsmål og tænke selv. De er 
intet mindre end gefundenes Fressen for folk som gerne vil misbruge islam i 
deres egen sag og som uden skrupler bruger løsrevne korancitater efter for-
godtbefindende. Og sådan har det i øvrigt altid været med religion. 
 Hellige bøger er ikke farlige i hænderne på 
dem som kan læse, de er heller ikke farlige i hænd-
erne på dem som ikke kan læse. Det begynder at blive 
kritisk med dem som næsten kan læse. Men bøgerne 
er af en eller anden grund altid farlige, når de som 
kan læse, de som næsten kan læse, og de som ikke kan 
læse får fat i den samme bog på én gang!  
 Og det kan du jo så tænke over! Nu er det mig 
der skal have en tissepause! Og hvis du havde flere 
aftaler for i dag, så må du hellere ringe og aflyse dem 
med det samme! 
 Hvor meget har vi igen? 
 Tre penduler! Religionspendulet, de videnskabelige paradigmers 
pendul og argumentpendulet. Og så alt det vi skal snakke om i morgen! 
Selvindsigten, blandt andet.  
 Hvor længe bliver vi ved, så? 
 Jeg lader dig gå klokken halv syv. Senest. Det lover jeg! Ellers får jeg 
ikke noget mad! – Vi ses om fem minutter! 
 
 

 
 



 
Thirst for love, without love of 
learning, sinks into fondness. 
Love of knowledge, without love of 
learning, sinks into presumption. 
Love of truth, without love of 
learning, sinks into cruelty. 
Love of uprightness, without love of 
learning, sinks into harshness. 
Love of courage, without love of 
learning, sinks into turbulence. 
Love of strength, without love of 
learning, sinks into oddity. 

 K’ung Futze 

http://www.baade-og.dk/


© Lene Andersen, 2015, andersen@andersenske.dk  
Find altid seneste udgave på www.baade-og.dk  325 

∆ΙΑΨΑΛΜΑΤΑ VI  
 
 
Når tilstrækkeligt mange 
er bange og små 
har man set mange gange 
hvor galt det kan gå. 
- Især for de få. 
 
Der er et pudsigt balanceforhold mellem jødedommen og dens lillesøster, 
kristendommen. Som kristen kan man faktisk slippe temmelig godt af sted 
med at sige en hel del usandheder om jødedommen.  
Som jøde er det begrænset, hvor mange sandheder man kan slippe af sted 
med at sige om kristendommen. 
– Men sådan er det måske at være ældst i en søskendeflok? 
 
Tvivlsbekendelsen: 
Jeg benægter Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. 
Jeg tvivler på uforklarlige ånder, de helliges samfund, syndernes forladelse 
og det evige liv. 
Jeg tvivler på alle beretninger om undergerninger og personer med 
overnaturlige evner. 
Jeg tvivler på Gud Fader, muligvis himmelens og jordens skaber. 
Kun derved kan jeg tro. 
Meningsbetingelsen: 
Jeg benægter at et enkelt system kan rumme hele Sandheden og kun 
Sandheden. 
Jeg insisterer på menneskets personlige integritet og ret til frihed. 
Jeg insisterer på menneskets personlige integritet og pligt til 
næstekærlighed. 
Jeg insisterer på alle menneskers ligeværd og lige ret til naturens ressourcer. 
Kun derved har jeg lov at mene. 
Livsbekræftelsen: 
Kun ved min tro, min tvivl, min insisteren og mine handlinger får jeg 
chancen for at fejle. 
Kun ved chancen for at fejle kan jeg leve. 
Amen. 
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Kloge koner skal man ikke kimse ad. Af alle de præster, rabbinere og spiri-
tuelle ågerkarle jeg har mødt i mit liv, overgår ingen min mors Moster 
Marie. En sommerdag cyklede jeg ud på landet og lagde vejen forbi hendes 
hus. Moster Marie gik altid og rodede ude i sin urtehave. En egentlig frisure 
kan man ikke sige, at hun havde, brillerne blev pudset med tommelfing-
eren, og for det meste gik hun rundt i en blomstret kjole, hullet forklæde og 
et par gamle gummistøvler. Det var sådan, hun tog imod mig den dag, da 
jeg kom cyklende op ad havegangens perlegrus. ”Ih, dét var vel nok en 
overraskelse!” udbrød hun, da jeg kom så tæt på, at hun kunne se, hvem det 
var. Hun viste mig stolt sine rabarber og krattede et par kartofler op i en blå 
plasticspand, og så bød hun mig indenfor til en kop kaffe. 
 Vi satte os i havestuen. Samtalen faldt hurtigt på et stormvejr, som 
havde været et par nætter forinden: ”Uh, det blæste så forfærdeligt!” sagde 
Marie ”Det stormede og knagede, så jeg troede, at taget skulle blæse af! 
Hvad skulle jeg gamle kone gøre, hvis det hele pludselig lettede? Jeg er jo 
helt alene. Nej, det var uhyggeligt!” Hun rystede på hovedet ved tanken 
om, hvor galt det kunne være gået. ”Så hvad gjorde du så?” spurgte jeg. 
”Jeg bad til Vorherre,” sagde hun, ”jeg bad til Gud, om han ikke nok ville få 
mig til at falde til ro. Og så må jeg være faldet i søvn. For da jeg vågnede, 
var stormen forbi, og huset stod her endnu!” 
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 Nå, hvad så? 
 Det blev mig der skulle tage pizzaer med hjem igen. 
 Ham kirurgen kan skære i en hjerne, men han 
kan ikke hakke en bøf og snitte et løg? 
 I køkkenet plejer han sjovt nok altid at skære sig i fingrene! 
 Jeg kendte en overlæge engang. Han fik sine kolleger til at lægge hans 
arm i gips hver dag efter arbejdstid, og når han mødte på arbejdet om mor-
genen, pillede de den af igen. Så slap han for opvasken i et halvt år. – Men 
han er måske bare ikke særlig huslig?                                 
 Det ville være synd at sige. – Det var religionspen-
dulet vi skulle i gang med? Som handler om kristendom-
men eller de andre religioner også?  
 Kristendommen. I hvert fald frem til den aller-
seneste nutid, fordi det er kristendommen der har 
formet Europa gennem de sidste 2000 år. Men før re-
ligionspendulet kan begynde at svinge, er vi nødt til 
at se på, hvad det var der tilsammen gik hen og blev til kristendommen. 
Den består nemlig af en hel del ting der kan spores langt tilbage inden kris-
tendommen: jødisk monoteisme, jødisk etik, idéen om Messias, zoroastris-
me, hellenistisk eller græsk filosofi, romersk magtstruktur, og så en masse 
orientalsk og indoeuropæisk mytologi. Alt det har den mixet sin egen tolk-
ning af. Dertil har den så selv suppleret med tanken om at det er gennem 
troen man finder vej til frelsen, og befalingen om at missionere. – Og hvad 
er det, vi hele tiden skal huske at glemme at vi har læst? Hm? 
 Den ”unævnelige” bog? 
 Godt! 
 Men lidt ret har den? Kristendommen er en smelte-
digel ligesom al anden kultur?  
 Mennesker mødes og udveksler idéer! Enten 
fordi man handler hos hinanden og synes at det er 
smart, det som de andre går og gør, eller fordi man 
får den forrygende idé at slå de andre ihjel og påtvinge de overlevende sine 
idéer. Ligesom jødedommen voksede ud af sin tid og fortid, så blev kristen-
dommen et produkt af de multikulturelle og multireligiøse samfund som 
den voksede ud af. Nå! 
 Det første element i kristendommen er selv-
følgelig det jødiske gudsbegreb. At der er én skabende Gud, og at skabelsen 
forløb i overensstemmelse med beretningen i Første Mosebog. Desuden er 

Et standpunkt er en tvivlsom dyd. 
Mennesket skal ikke stå, men gå. 

Soya 

Religionen 
med tidspendul 

Epoken frem til år 70 
Jesus er den sten, som blev vraget af jer 
bygmestre, men som er blevet hoved-
hjørnestenen. Og der er ikke frelse i nogen 
anden, ja, der er ikke givet mennesker 
noget andet navn under himlen, som vi 
kan blive frelst ved. 

Apostlenes gerninger 4:12 

Jødisk monoteisme 
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denne Gud både en almægtig ”Herre” som er streng, dømmende og retfær-
dig, og en ”Far” som er nær, kærlig og tilgivende.  
 Uden feminine aspekter? 
 Uden umiddelbare feminine aspekter. Jødedommen hævder selv at 
Gud er uden køn, eller rettere: indeholder både det mandlige og det kvinde-
lige aspekt, men sprogbrugen forvirrer unægteligt en del! Nå! 
 Det andet som kristendommen beholdt, er den 
jødiske etik og det jødiske menneskesyn. Ifølge jøde-
dommen er alle mennesker skabt i den samme Guds 
billede, og derfor er alle mennesker lige, og livet er 
helligt og ukrænkeligt. Hele den jødiske filosofi, den 
talmudiske tradition, reglerne i Biblen og fortolknin-
gen af reglerne i Biblen, handler om forholdet mellem menneske og Gud, og 
mellem menneske og medmenneske. Hvordan efterlever man Guds inten-
tion med Toraen, altså ”Læren” eller ”Loven”? Tora betyder begge dele. 
Hvordan fortolker man Loven, så den beskytter alle bedst og fører til det 
mest retfærdige samfund? Jødedommen er udelukkende interesseret i Guds 
intention med Loven og kaster sig faktisk aldrig ud i spekulationer omkring 
verdens indretning, hvilke mekanismer som ligger bag det hele. Kosmolo-
gien er allerede givet i første Mosebog! Nå! Dette verdenssyn arvede så 
kristendommen. Bortset fra at Paulus sagde at Loven ikke længere gjaldt. 
Men menneskesynet, jødedommens tanker om medmennesket, dét at man er 
forpligtet til næstekærlighed, det beholdt kristendommen!  
 Den tredje ting som fandtes i det religiøse land-
skab, inden kristendommen dukkede op, det var idé-
en om Messias. Jødedommen havde idéen, men det 
havde Zoroasters lære, zoroastrismen, faktisk også. 
Og både i jødedommen og hos Zoroaster var der tale om en person som 
skulle dukke op og gennem et sidste opgør med ondskaben indstifte fred på 
Jorden. Men om det var jøderne eller Zoroaster der opfandt Messias, det vil 
jeg faktisk lade stå hen i det uvisse. 
 Hvem er Zoroaster? 
 Persisk profet fra ca. 600 før år 1. Måske bedre 
kendt som Zarathustra. Nogle daterer ham allerede 
til 1100-tallet, men de fleste anser ham for at være 
yngre. – Hvilket land er Persien i dag? 
 Iran. 
 Zarathustra omformulerede den oprindelige persiske polyteisme til 
en dualisme: lysets og mørkets kraft, det gode og det onde kæmper kon-

Jødisk etik 
De, der svigter lærdom, berømmer 
de uretfærdige, 
de, der vogter på lærdom, går til 
kamp mod dem. 

Ordsprogenes bog 28:4 

Messias 
Se, jeg sender profeten Elias til jer, 
før Herrens dag kommer, den store 
og frygtelige. 

Malakias’ bog 3:23 

Zoroastrisme 
Livet vil vende tilbage til legemerne ... 
den hele verden vil blive fri for ælde og 
død, fra forrådnelse og forfald, evig og 
altid. 

Zarathustra 
Fra Paul Frischauer, Det står skrevet 
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stant om menneskene, og efter livet er der et paradis til de retfærdige, mens 
de onde mennesker må lide helvedes kvaler i titusinder af år.  
 Det er en iransk opfindelse? 
 Helvede findes ikke i jødedommen. I hvert fald ikke før jøderne kom i 
kontakt med perserne. Paradis fandtes ikke hos grækerne. Nå! 
 Den græske filosofi, derimod, forsøgte at løs-
rive deres spekulationer fra guderne. Grækerne spe-
kulerede i naturen og forsøgte at forstå den, forsøgte 
at finde mekanismerne bag det hele, forsøgte at defi-
nere, hvad der er virkeligt, og hvad der ikke er. 
Grækerne søgte en verdslig viden, lagde grunden til 
den naturvidenskabelige tænkning og var også mere 
spekulative, kan man sige. Det som helt fundamen-
talt interesserede dem, var systemet. Og det var i 
modsætning til hos jøderne dét, der gik igen i deres 
lovtænkning: hvordan opfinder vi det mest perfekte system? 
 For systemets skyld?  
 Så det bliver så smukt et system som muligt! Orden, regler, sandhed 
og absolutter, det var dét Platon skrev om i sit mastodontværk Staten. I 
modsætning til jøderne der havde en gudgivet lov som ikke stod til at 
ændre i – om end den nok kunne fortolkes – så gik den græske lovfilosofi 
ud på at opfinde den bedste lov. Bum! Ikke en lovgivning som sikrede og 
beskyttede individet, men lovgivning som garanterede samfundets orden. 
En lov som opretholdt kosmos og beskyttede mod kaos. Og disse græske 
tanker gennemsyrede alle dannede menneskers bevidsthed på den tid og i 
de samfund, hvor kristendommen senere skulle opstå. 
 Det du siger, er at det var to helt forskellige lovtraditioner som blev til kris-
tendommen?  
 Det jeg siger, er at der fandtes tre forskellige 
måder at anskue begreberne samfund, medborger, 
magtudøvelse og lovgivning på, og at de alle tre fandtes i det område, hvor 
kristendommen opstod. Den tredje var nemlig romernes. Og de var prag-
matikere. Driftige forretningsfolk og imperiebyggere. De indrettede loven 
efter, hvad der tjente kejserens magt og imperiets ekspansion. Der var ingen 
idealer eller højere mål som lå til grund. Og medmennesket kendte de i 
hvert fald ikke til! Havde de gjort det, havde de næppe haft gladiatorkam-
pe. Men de havde en pyramidestruktur, hvor kejseren sad i toppen. – Og 
kejseren var hvad? 

Hellenistisk filosofi 
Paideia – formning og opdragelse 
som menneskelivets indhold, det 
var grækernes store indsats.  
Med al humanisme var der imidler-
tid én ting, som grækerne aldrig 
nåede at forstå: forholdet til med-
mennesket.   
Det højeste bud var bekymringen 
for ens egen sjæl, at den måtte 
blive så fuldkommen som mulig.  

Hal Koch 
Hvad er demokrati?, 1945 

Romersk 
magtstruktur 
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 Cæsar? 
 Cæsar betyder kejser, din knold! Kejseren var 
gud! Bindeleddet mellem undersåtterne og den kos-
miske verdensorden.  
 Ligesom Paven? 
 Bingo! Den sidste ting som fandtes i omløb i kulturerne omkring 
Middelhavet, omkring den tid, hvor kristendommen blev til, det var selv-
følgelig de forskellige polyteistiske mytologier. Bum! Frugtbarhedsgud-
inden havde en frugtbarhedskult, vinguden en vinkult. Hver med sit lille 
tempel i alle byer. Der kunne man så ofre til guden, hvis der var noget man 
gerne ville opnå. Flere børn, godt høstvejr, hvad ved jeg! Samtidig fandtes 
der et større tempel for guden i én by, hvor selve kulten holdt til. Her 
”boede” guden når han eller hun var på besøg blandt menneskene. Det var 
altså ikke ”kirker” i moderne forstand, selvom der fandt gudstjenester sted i 
templerne. Gudstjenester med ritualer og forskellige former for liturgi; sang 
og musik, ofringer, forskellige processioner und so weiter! 
 Menneskeofringer? 
 Indtil nogle hundrede år før kristendommen, ja. Men der knyttede sig 
også beretninger til alle guderne. Og i stort set samtlige middelhavskulturer 
var nogle af de hovedmotiver som gik igen i de polyteistiske mytologier, 
jomfruen der bliver besvangret af en gud, den jomfrufødte gudesøn, mode-
ren med barnet, gudens opstandelse fra de døde, gudens legeme der ind-
tages som måltid og tredelingen af den øverste guddommelige almagt. Alt 
sammen oldgamle orientalske og indoeuropæiske mytologiske motiver som 
tog form, efterhånden som landsbrugskulturerne udviklede sig og skabte 
frugtbarhedskulter der skulle sikre afgrøderne på marken. – Og hvis du nu 
sidder og tænker: dét gad jeg godt høre mere om! Så må du vente til i mor-
gen, for det bliver alligevel først i morgen vi får tid til at kigge på evolutio-
nen og vores selverkendelse! Nu er det nemlig kristendommens historie og 
kristendommens tidspendul vi skal kigge på! 
 Øv! 
 Ja, øv! Men ellers kommer du ikke alene til at 
leve uden pizza, du kommer slet ikke hjem de næste 
mange dage! Det mest originale kristendommen 
faktisk har bidraget med, i hvert fald så tidligt i 
historien som vi taler om her, det er at det er troen, 
den enkelte persons individuelle overbevisning, som 
er vejen til frelse. Og så selve missionsbefalingen. At 
hele verden skal frelses gennem én og samme religi-

Orientalsk og 
indoeuropæisk 

mytologi 

Troen og  
missionsbefalingen 

I er afskåret fra Kristus, I der søger at 
blive retfærdige ved loven. I er faldet ud af 
nåden. For af tro forventer vi ved Ånden 
det håb, som retfærdigheden giver. For i 
Kristus Jesus gør det hverken fra eller til, 
om man er omskåret eller ej, men det gør 
tro, virksom i kærlighed. 

Galaterbrevet 5:4-6 
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on, og kun den. Verdens første ideologiske globalisme eller globaliserings-
forsøg, kunne du kalde den. Der var og havde allerede været imperier som 
forsøgte at bemægtige sig hele verden militært, Alexander den Store og 
Romerne blandt andre, men at gøre det religiøst, det var der faktisk ingen 
der havde fundet på før.  
 Men ellers er den arvegods fra ende til anden? 
 Ellers er det bemærkelsesværdigt så store dele af det førkristne religi-
øse landskab som har overlevet til den dag i dag. – Ganske godt gået, egent-
lig, når man tænker over det! Noget af det mytologiske stof vi stadig 
benytter os af og nogle af de ritualer der knytter sig til det, er over 10.000 år 
gamle! De stammer fra stenalderen! Det er da fantastisk!  
 Stenalderen? 
 Ja! Midt i vores højteknologiske informationssamfund med sms’er og 
bærbare pc’er og jeg-skal-komme-efter-dig, der konfirmerer vi stadig 
ungdommen på beretninger som stammer fra stenalderen! Det er sgu da 
stort! 
 Mener du det? 
 Ja, for helvede! På tværs af teknologien, på tværs af alle vores opfind-
elser, så er vi stadig mennesker på nøjagtigt samme måde som vores for-
fædre var det for tusinder af år siden! Titusinder af år siden! Det er da 
imponerende! Fascinerende! Det er stenalderhjerner vi render rundt med, 
og det er som stenaldermennesker vi navigerer rundt i verden! Vi er 
forbundet med vores fortid! Vores rødder! Og du behøver ikke gå længere 
end ned til nærmeste sognekirke for at se det! Live! Nadveren forbinder os 
direkte med de tidligste bønders kamp for føden!  
 Og vi skulle ikke snakke Da Vinci Mysterium? 
 Visse ting i bogen stemmer faktisk. – Ikke alene deltager du i et mål-
tidsfællesskab med alle andre kristne over hele kloden her og nu. Ikke alene 
deltager du i et måltidsfællesskab med Jesus og hans disciple for 2000 år 
siden. Du deltager i et måltidsritual som går helt tilbage til de første menne-
sker som fandt ud af at bage brød! Og endnu længere tilbage til de første 
mennesker som fandt ud af at frø som bliver lagt i jorden, spirer og bliver til 
nyt liv! Du deltager i en handling som mennesker har hæget om og helliget 
lige siden vi pløjede jorden med en pind! Dét er da fascinerende! – Er det 
ikke fascinerende? 
 Jo. 
 Nå! Kristendommen!   
 For at se, hvordan kristendommen begyndte, skal vi tilbage til Judæa 
omkring år 30. Og især tre ting er væsentlige at vide for at forstå kristen-

Judæa anno 30 
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dommens udbredelse: For det første havde jøderne boet i landet i omkring 
11-1200 år, og bortset fra perioder i eksil, havde de været vant til at leve i et 
teokrati efter deres egne religiøse love.  
 Et præstestyre? 
 Jødiske ayatollaher, om du vil. Bum! Næppe et 
samfundssystem, hverken du eller jeg eller moderne 
jøder ville opholde os i frivilligt. Men for tiden, sam-
menlignet med andre regimer i området, sammen-
lignet med hvordan andre kulturer med samme tek-
nologiske og samfundsmæssige kompleksitet så ud, 
så var Judæa absolut udstyret med en innovativ etik 
og en række værdier som landet var ret ene om! 
 For det andet havde der boet jøder spredt 
rundt i store dele af middelhavsområdet og langt ind 
i det der i dag er Iran og Irak siden 500-tallet før år 1. 
For det tredje besatte romerne Judæa i år 63 før år 1, 
og indlemmede dermed landet i Romerriget.  
 Etnisk og religiøst set var det altså temmelig rodet? 
 Det multikulturelle samfund er slet ikke nogen ny opfindelse! 
 På Jesu tid havde romerne altså været i landet i omkring 100 år, og 
det jødiske samfund var dybt splittet. Hvordan skulle man forholde sig til 
dem? Nogle ønskede væbnet oprør. Andre lukrerede fedt på deres tilstede-
værelse. Atter andre satsede på en slags ”samarbejdspolitik” og forsøgte at 
acceptere tingenes tilstand, bare romerne ikke vanhelligede templet i Jeru-
salem eller krævede at man skulle tilbede de romerske guder. Oldtidens 
jøder var altså ikke synderligt forskellige fra alle andre besatte folkeslag 
gennem tiderne; hvordan sikrer man sin overlevelse uden at gå fuldkom-
ment på kompromis med sine værdier? 
 Religiøst fik jøderne lov til at gøre nogenlunde, hvad der passede 
dem, men politisk blev selv det mindste tegn på oprør straffet brutalt. 
Romerne skyede ikke nogen midler. For eksempel mener man at i de cirka 
130 år romerne havde landet besat, korsfæstede de mellem 50.000 og 
100.000 af landets indbyggere.43  
 Ikke bare Jesus? 
 Langs alle indfartsveje til Jerusalem hang der korsfæstede lig og 
lumrede i varmen. Bum! Mest af alt til skræk og advarsel. Derudover var 

                                                 
43 PS: Desvär Knallhatt sir ikk fra hvor han har det tal. En mulihed er Joseph Telushkin Jewish Literacy som 
han quoter andetsteds. En anden mulihed er Josefus, Den jødiske Krig, hvor det fremgaar, a romerne under 
belejringen a Jerusalem korsfästede 500 jöder om dagen. 

High priest: 
You’re only making it worse 
for yourself! 

Man in chains: 
Making it worse? How could 
it be worse? Jehovah! 
Jehovah! Jehovah! 

High priest: 
I’m warning you! If you say 
“Jehovah” once more… (he is 
hit by the first stone) 
Right, who threw that? Come 
on! Who threw that?  

Crowd: 
She did! She did! (realize 
their mistake) He did! He 
did! 

High priest: 
Was it you? 

Woman in beard: 
Yes. – Well, you did say 
Jehovah! 

Monty Python 
Life of Brian 
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der så alle dem der blev slået ihjel på alle mulige andre måder. Det gav selv-
følgelig jøderne et enormt håb om at smide romerne ud af landet igen og 
skabe en ny tid som herrer i eget hus. Samfundet var med andre ord en 
trykkoger af messianske forventninger og et utal af kulturelle strømninger 
som mødtes og brødes. 
 Ind på scenen træder så Jesus og lover et nyt 
rige. Bum! Ganske vist ikke i denne verden, men så i 
en anden. For det etablerede samfund og den etable-
rede religion var det ikke godt nok. For ikke at sige, 
det var en hån! Romerne måtte ud! Men for de ud-
stødte og taberne i samfundet var det en forjættende 
tanke!  
 De fattige var ligeglade med om de blev frelst fra 
fattigdom under romerne eller fattigdom under præste-
styret?  
 Når man er sulten, går man ikke så meget op i 
ideologi! Men det gør man til gengæld, når man føler 
at man har noget at vinde og noget at miste. Det 
etablerede samfund havde sin sammenhængskraft i overholdelsen af den 
jødiske lov, i rabbinernes talmudiske diskussioner og omkring offerguds-
tjenesterne i templet i Jerusalem.  
 Det som Jesus talte imod? 
 Eller ihvertfald kom med en radikal nytolkning 
af. Så det var den ene gruppe af tilhængere som Jesus 
fik; de fattige og udstødte. Og frem til hans død har 
det nok været dem der var flest af. Det er ihvertfald 
dem som står omtalt i de fire evangelier. Desuden 
var der så alle de mange jøder som boede uden for 
Judæa og som derfor ikke var så fast knyttet til tem-
plet og tempelgudstjenesterne som dem der boede i 
selve Judæa. Nå! Og når de rejste ”hjem” til højtider-
ne – præcis som vor tids emigranter ofte gør i dag – så var deres religiøsitet 
ikke i så høj grad knyttet til selve tempelreligionen som de fastboendes 
religiøsitet var, og derfor var de mere modtagelige for Jesu nye lære end de 
som boede i landet fast.  
 Kristendommen startede som en emigrantreligion? 
 Det var ihvertfald ofte emigranter som blev døbt og deltog i de tid-
ligste menigheder. Og når de rejste hjem til Rom og Thessaloniki og 
Korinth, og hvor de nu ellers boede, så tog de den nye religion med sig. 

Hvis der i din midte står en profet 
eller en drømmer frem, og han 
giver dig et tegn eller varsler et 
under, og tegnet eller underet, som 
han har talt om til dig, indtræffer, 
idet han siger: Lad os følge andre 
guder, som I ikke har haft med at 
gøre, og lad os tjene dem, så skal 
du ikke lytte til denne profets eller 
drømmers ord. (...) Men denne 
profet eller drømmer skal dø, for 
om Herren, jeres Gud, der har ført 
jer ud af Ægyptens land og befriet 
dig fra trældommens hus, har han 
talt usandt for at føre dig bort fra 
den vej, som Herren din Gud, har 
givet dig besked på at følge; du 
skal bortrydde det onde af din 
midte. 

5 Mosebog, 13:2-6 

De jødekristne 
Aristoteles mente ikke, at hans liv faldt 
efter den trojanske krig. 
Kristendommen var nødt til for at opnå 
udbredelse i Middelhavslandene at gøre 
sig hellensk, og samtidig blev dens lære 
smidigere. Men dens originalitet består 
i, at den i den antikke verden indførte to 
begreber, der aldrig før havde været 
forbundne: Historien og straffen. 
Kristendommens idé om formidlingen 
er græsk. I sit historiebegreb derimod er 
den jødisk (…). 

Camus 
Oprøreren, 1951 
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 De første kristne grupper – både i og uden for Judæa – bestod altså 
udelukkende af de jøder som anså Jesus for at være den ventede Messias. 
De var jøder som overholdt de jødiske leveregler og forblev jøder. – Og 
derfor bliver de kaldt hvad? 
 Jøder? 
 Jødekristne. Og fordi de byggede oven på den religion de kendte i 
forvejen, og fordi det i det hele taget var jøder der skrev Det nye Testamente 
og skabte religionen, så er der mange jødiske ritualer som har overlevet i 
kristendommen. Den aronitiske velsignelse som præsten lyser i kirken søn-
dag efter søndag ”Herren velsigne dig og bevare dig! Herren lade sit ansigt 
lyse over dig og være dig nådig! Herren løfte sit åsyn på dig og give dig 
fred!”, den siger de også inde i synagogen. 
 Altså her i København? 
 I synagoger over hele verden. Nå! Dåben som Johannes Døber foretog 
og som er det sakramente der skænker dåbsbarnet Helligånden, er en 
kristen nyfortolkning eller omskabelse af jødernes rituelle renselsesbad, den 
såkaldte mikveh. Nadveren stammer fra jødernes ritualer omkring måltidet, 
hvor enhver højtid velsignes gennem at drikke vin og spise brød. Hos 
jøderne har det ikke anden betydning end at man takker Gud for måltidet 
og jordens frodighed; brødet er symbol på måltidet, og vinen bidrager til 
den gode helligdagsstemning ved at sætte folk i godt humør. 
Kristendommens ritual, hvor vinen er Jesu Kristi blod og brødet er hans 
legeme, stammer fra det sidste måltid Jesus spiste med sine disciple. 
 Den sidste nadver? 
 Katolicismen opfatter det bogstaveligt og siger 
at vinen og brødet transsubstantieres til virkelig at 
være Jesu legeme og blod, protestantismen opfatter 
det symbolsk. – Hvad betyder ”Amen”? 
 Betyder det noget? 
 Det stammer også fra den jødiske gudstjeneste ligesom velsignelsen. 
Fordi jøderne var blevet sendt i eksil og invaderet og flyttede rundt og i det 
hele taget deltog i den tids geopolitiske turbulens, og fordi sprog generelt 
udvikler sig, så var hverdagssproget og gudstjenestesproget ikke længere 
det samme. Den jødiske gudstjeneste på Jesu tid foregik på bibelsk hebraisk 
– det gør en del af den for øvrigt stadigvæk – mens hverdagssproget i 
Judæa var aramæisk. Andre steder talte jøderne andre sprog. Latin eller 
græsk, for eksempel. Ergo var det ikke længere alle der forstod, hvad der 
foregik til gudstjenesten. Da det imidlertid var vigtigt at alle deltog i bønner 
og velsignelser, indførte man det lille ord ”amen”. Ordet har med 

Mens de spiste, tog Jesus et brød, vel-
signede og brød det, gav sine disciple det 
og sagde: “Tag det og spis det; dette er mit 
legeme.” Og han tog et bæger, takkede, 
gav dem det og sagde: ”Drik alle heraf; 
dette er mit blod, pagtens blod, som ud-
gydes for mange til syndernes forladelse.” 

Mattæus 26:26-28  
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trofasthed at gøre og betyder noget i retning af ”Sandelig!” eller ”Det er jeg 
tro imod!”. Kunne man altså ikke selv finde ud af at bede de rigtige bønner 
på det rigtige sprog på det rigtige tidspunkt i løbet af gudstjenesten, så 
kunne man i det mindste tilslutte sig den just bedte bøn ved at sige 
”Amen!”. Så havde man opfyldt sine religiøse forpligtelser. Ser man på den 
oprindelige brug af ordet, er det altså overflødigt at sige ”amen” efter en 
bøn man selv har bedt. Nå!  
 I første omgang nøjedes de jødekristne med at dele deres nye over-
bevisning med andre jøder, når de kom hjem fra deres ophold i Judæa. Men 
efterhånden begyndte de også at sprede evangeliet til ikke-jøder. – Hvad 
betyder evangelium? 
 Bog? 
 Det kommer af græsk: eu-angelon. ”Eu” kender du fra eu-forisk, 
angelon betyder budbringer eller budskab, det er dét vi kender på dansk 
som ”engel”. 
 ”Det glade budskab”? 
 De jødekristne menigheder begyndte at sprede det glade budskab til 
ikke-jøderne rundt omkring i Romerriget. – Og hvem var den person som 
især var med til at sprede budskabet? Hm? Er det noget du ved? Eller har vi 
udtømt din konfirmationslærdom? 
 Paulus? 
 Hold da kæft! – Det vidste du, eller var det et gæt? 
 Det var mit bedste gæt! 
 Tillykke! – Skal man pege på én opfinder af kristendommen, så må 
det blive Paulus! Som til at begynde med hed Saulus. Jesus viste ingen 
intention om at det han sagde, skulle vedkomme nogen uden for jødedom-
men, og han var også helt på det rene med at Loven skulle overholdes. Men 
det var blandt andet dét Paulus lavede om på. – Hvad var det vi lige fandt 
ud af, at den græske lovtradition handlede om? 
 At opfinde det perfekte system? 
 Den græske kultur var absolut gennemsyrende 
i området på den tid, både i og uden for Judæa, 
meget ligesom amerikansk kultur er det hos os i dag. 
Romerne sad på magten, men det var den græske 
tankegang som var den mest sofistikerede. Derfor 
var det den alle forsøgte at tilegne sig. De skriftlærde 
i Jerusalem afskyede imidlertid både den romerske 
besættelse, den romerske kultur, den græske tanke-
gang og den nye religion. Den romerske besættelse 

Saulus fnyste stadig af raseri og truede 
Herrens disciple med mord; han gik til 
ypperstepræsten og bad ham om breve til 
synagogerne i Damaskus for at fængsle 
dem, der hørte til Vejen, og som han 
kunne finde, både mænd og kvinder, og 
føre dem til Jerusalem. Men undervejs, 
netop som han nærmede sig Damaskus, 
skinnede et lys fra himlen pludselig om 
ham. Han faldt til jorden og hørte en røst 
sige: ”Saul, Saul, hvorfor forfølger du 
mig?” Han svarede: ”Hvem er du Herre?” 
Han sagde: ”Jeg er Jesus, som du forføl-
ger. Men rejs dig og gå ind i byen, så vil 
du få at vide, hvad du skal gøre.” 

Apostlenes gerninger 9:1-6 
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og den græske indflydelse kunne de ikke stille så meget op imod, men 
religionen kunne de forfølge. Troede de. Og først var Saulus faktisk én af de 
skriftlærde som jagtede de jødekristne for at få dem til at holde op med 
deres pjat. Men en dag havde Saulus et syn, hvor Jesus spurgte ham, hvor-
for han forfulgte ham, og derefter blev Saulus selv døbt og kristen og tog 
navnet Paulus.  
 Fordi Paulus’ egen tankegang nu i så høj grad 
var påvirket af det græske, og fordi alle andre havde 
det på samme måde, så formulerede han den jødiske 
lære så den bedre kunne forstås af folk med en ude-
lukkende græsk eller romersk baggrund. Han foretog med andre ord en 
række teologiske kunstgreb og besluttede at man som kristen ikke behøver 
at overholde Loven og lade sig omskære eller leve efter alle kosher-reglerne. 
Ifølge Paulus har vi fået dåben, og så behøver vi ikke længere overholde 
reglerne for at blive frelst. Jesus har frelst os for os, om man så må sige.  
 Han har sonet vores synder på korset? 
 Paulus var manden som drog en religiøs mening ud af Jesu korsfæs-
telse og lagde grunden til hele den kristne teologi; det system som senere 
blev til konstruktioner som Arvesynden, Treenigheden og Frelseslæren.      
– Hvis der var rigtigt rodet på dit værelse, da du var barn, og din mor var 
ved at gå ud af sit gode skind, fordi det ikke var til at få øje på gulvtæppet 
for bare ragelse, hvad sagde hun så? ”Dette her, det ligner jo…”? 
 Jerusalems ødelæggelse! 
 Under hele den romerske besættelse havde der 
været forsøg på at smide romerne ud. År 70 forsøgte 
jøderne det endelige oprør, det gik galt, romerne 
brændte templet mere eller mindre ned til grunden, 
smadrede byen og udstedte et dekret om at der 
aldrig mere måtte bo jøder i Jerusalem.  
 Derefter stod jødedommen ved en korsvej: 
enten gå til grunde eller formulere en jødedom uden 
templet. Saddukæerne som var knyttet til templet, 
ved man ikke, hvad der blev af, men det lykkedes for 
en enkelt farisæisk rabbiner at flygte fra det belejrede 
Jerusalem og skabe et akademi i en anden jødisk by. 
Javne hed den. Her omformulerede han jødedommen 
sammen med andre rabbinere og gjorde studierne af Toraen og ritualerne i 
familien og i det hele taget ritualerne i dagligdagen til det bærende i jøde-
dommen. Hvor templet med alle dets offerritualer før havde været det 

Brødre, hvis jeg stadig prædiker omskæ-
relse, hvorfor bliver jeg så forfulgt? Så var 
forargelsen ved korset jo borte. Gid de 
ville lemlæste sig helt, de, der gør jer 
forstyrrede! 

Galaterbrevet 5:11-12 

Da nemlig en mængde mennesker havde 
samlet sig i Jerusalem til de usyrede brøds 
fest, og da en romersk kohorte havde taget 
opstilling på taget af søjlehallen omkring 
templet, eftersom soldaterne altid på 
festdage holder vagt i fuld udrustning for at 
forebygge uroligheder i den forsamlede 
menneskemængde, var der en af soldaterne, 
der løftede sin klædning op, bøjede sig ned 
på en uanstændig måde med bagdelen vendt 
mod jøderne og gav en lyd fra sig, der 
svarede til den stilling han indtog.   Herover 
blev hele folkemængden grebet af raseri og 
krævede med høje råb af Cumanus, at han 
skulle straffe soldaten.  Nogle mindre 
besindige blandt de unge mænd og andre i 
folkemængden der var indstillet på at gøre 
oprør, gik til angreb, samlede sten op og 
kastede dem mod soldaterne.  Da Cumanus 
var bange for at hele folket skulle vende sig 
imod ham, sendte han bud efter endnu flere 
sværtbevæbnede.  (...) 
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religiøse omdrejningspunkt, så blev det nu lærdommen, studierne, folke-
oplysningen som blev religionens indhold, og spisebordet hjemme i fami-
lien erstattede templets alter. I stedet for at brænde offerdyr til Guds ære, 
gjorde man de fælles måltider og ritualerne omkring dem til det centrale, og 
det er faktisk det som er kernen i jødedommen den dag i dag. Nå! 
 ”Og hvad har det så lige med sagen at gøre?” 
sidder du nu og tænker. Det har dét med sagen at 
gøre at i det øjeblik templet i Jerusalem var væk, så 
var de jødekristne på den ene side én gang for alle 
ude over dilemmaet med, om de skulle fortsætte med 
at følge den jødiske offertradition – til trods for sit 
opgør med store dele af jødedommen ofrede Paulus 
selv i templet – på den anden side blev det også 
umuligt for kristendommen fortsat at betragte sig selv som en jødisk sekt, 
fordi jødedommen nu blev en ritual- eller gerningsreligion, og kristendom-
men fortsatte som en ren bekendelsesreligion for at kunne omvende så 
mange ikke-jøder som muligt. 
 Templets ødelæggelse blev en slags streg i sandet mellem jødedommen og 
kristendommen? 
 Det var kommet til et brud mellem de to før eller siden, men nu er det 
muligt at sætte en dato på. Jerusalems ødelæggelse blev ligesom sommer-
fuglen der basker med vingerne, dét der satte en udvikling i gang! Det er 
helt klart ét af de der punkter i historien, hvor man kan sige: her tog hand-
lingen en ny drejning! Helt konkret er det jo også derfor der stadig er 
konflikt i Mellemøsten: Jøderne opgav aldrig tanken om at vende hjem. Så, 
Jerusalems ødelæggelse, her begyndte kristendommen, her indtrådte en ny 
epoke! 
 Kristendommen startede ikke med Paulus?  
 Paulus skrev sine breve fra omkring år 55, han 
døde år 64, og templet faldt år 70, så lad os sige at det 
er en periode på cirka 15 år der udgør stregen i san-
det. Derefter levede de kristne som forfulgte i Romer-
riget, fordi de ikke ville anerkende kejseren som gud. 
De måtte mødes i skjul og dyrkede deres religion 
med fare for deres liv! Men i slutningen af 300-tallet var kristendommen 
blevet den fremherskende religion i imperiet, 380 blev den officiel religion i 
Rom, og i 440 indstiftedes pavedømmet formelt.  
 Og i den første del af epoken blev de kristne kastet for løverne? 

 
Da de så strømmede ind i søjlegangene, 
opstod der en frygtelig panik blandt jøderne, 
så at de vendte om og flygtede fra templet 
ned i byen. Nu opstod der en så voldsom 
trængsel ved udgangene, hvor alle ville bane 
sig vej, at folk trampede hinanden ned, og 
ca. 30.000 mennesker blev klemt ihjel i 
trængslen. Således fremkaldte denne fest 
sorg i hele folket og dødsklager i hvert 
eneste hus. 

Flavius Josefus 
Den jødiske krig 

De forfulgte – 70-440 
May I have the joy of the beasts 
that are prepared for me. I pray 
too that they may prove prompt 
with me. I will even entice them to 
devour me promptly, as they have 
refrained from some through fear. 
 

Irenaeus af Antiochia i brev ca. år 110 
J. Stephenson, A new Eusebius   
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 Led martyrdøden i martyriets, magtens og familieunderholdningens 
hellige navn. – Kan du i øvrigt gætte, hvilke to grupper som først tog kris-
tendommen til sig? 
 Befolkningsgrupper? 
 De stærke eller de svage? 
 De svage, vel? 
 Og hvem er altid svage? 
 Kvinderne? 
 Ja, og? 
 Børnene? ”Lad de små børn komme til mig”? 
 Det var nu ikke lige dem jeg tænkte på. Hvem 
var ellers underkuede i Romerriget og gjorde alt det værste arbejde? 
 Slaverne? 
 Skabelsesberetningen om Adam og Eva slår 
fast at alle mennesker er skabt i Guds billede og at 
ingen er mere værd eller mere guddommelige end 
andre, og sammen med historien om Moses og 
slavernes udfrielse fra Egypten appellerede det selv-
følgelig til slaverne i det gamle Rom. – Præcis som 
historien appellerede til slaverne i Amerika 1800 år 
senere. 
 Påbudet om kun at gøre mod andre, hvad man vil at 
de skal gøre mod én selv?  
 Også det. – De jødiske familieværdier som kristendommen bygger på, 
appellerede desuden til kvinderne, fordi det blev forbudt at slå sin hustru, 
og fordi det blev anset for moralsk korrekt at mand og kone levede i et tro-
fast ægteskab. Ikke at det gav ligestilling, for det havde jødedommen 
bestemt ikke, men det gav tryghed. Og så, som noget fuldstændigt uhørt i 
den romerske kultur, så havde kristendommen sabbatten. Godt nok flyttede 
kirken hurtigt helligdagen fra om lørdagen til om søndagen, men det var et 
stærkt salgsargument for en ny religion at man skulle holde fri og hvile 
hver syvende dag. 
 Især for slaver og kvinder som næppe kunne dandere den alt for længe ad 
gangen? 
 Formentlig! Nogle steder blev kristendommen af de ikke-kristne 
ligefrem opfattet som en kvindebevægelse. Men sådan blev det ikke ved 
med at være! Efterhånden kom også den gode pater familias med. Nå! Det 
som blandt andet var nyt med kristendommen, det var at i begyndelsen var 
det ikke hverken stand eller anseelse som afgjorde, hvem der blev præster 

På sabbatten gik vi ud gennem byporten 
og langs med en flod, hvor vi mente, der 
var et bedehus. Dér satte vi os og talte med 
de kvinder, der var forsamlet. Og en 
gudfrygtig kvinde ved navn Lydia, en 
purpurhandler fra byen Thyatira, lyttede til 
alle Paulus’ ord, og Herren åbnede hendes 
hjerte, så hun tog dem til sig. Da hun og 
hendes husstand var blevet døbt, indbød 
hun os: ”Hvis I anser mig for at være tro 
mod Herren, så kom ind i mit hus og bliv 
dér.” Hun nødte os til det. 

Apostlenes gerninger 16:13-15 

Hustruer, I skal underordne jer under jeres 
mænd, som det sømmer sig i Herren.  
Mænd, elsk jeres hustruer, og vær ikke 
hårde mod dem.  
Børn, adlyd jeres forældre i alt, for sådan 
skal det være i Herren.  
Fædre, I må ikke tirre jeres børn, så de 
mister modet. 
Slaver, adlyd jeres jordiske herrer i alt, 
ikke som øjentjenere, der vil stå sig godt 
med mennesker, men af et oprigtigt hjerte 
i frygt for Herren.(...) 
I, som er herrer, gør ret og skel mod jeres 
slaver, for I ved, at også I har en Herre i 
himlen. 

Kolosenserbrevet 3:18-4:1 
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og presbytere og biskopper og teologer. Det afgørende var udelukkende, 
hvem der brændte mest for sagen.  
 De bedste hoveder, simpelthen? 
 De bedste formidlere. Uanset køn eller stand. 
Det var dem som i de første par hundrede år lagde 
grunden til hele den kristne teologi, det var fra dem 
forskelligt orientalsk og indoeuropæisk tankestof 
kom ind i kristendommen. En blandet skare af jøder 
og ikke-jøder, romere, grækere, egyptere, persere, 
babyloniere og folk fra det nuværende Tyrkiet.  
 Og det hele blev smeltet sammen til det jeg er døbt 
og konfirmeret på? 
 Du er langt mere multikulturel end du går og 
aner! Syndflodsmyten havde jøderne fra sumererne. 
En lang række af deres tempelritualer kan også 
spores til Sumer. Engle er en babylonisk opfindelse 
som jøderne opsnappede under deres babyloniske 
eksil. Myten om kvinden der føder en gudesøn 
kendes fra den egyptiske myte om Isis og Horus, og 
historien om guden der dør og genopstår efter tre 
dage, kendes fra den egyptiske myte om Osiris’ død 
og genopstandelse. – Ved du hvorfor det hedder et 
kejsersnit? 
 Der var en kejser som blev født på den måde en 
gang? 
 De romerske kejsere blev som bekendt betragtet som guder, og til 
disse guder knyttede sig også myter om deres guddommelige herkomst. 
Julius Cæsars mor var ifølge den romerske myte jomfru, da hun blev gud-
dommeligt besvangret. Da nu hendes mødom var intakt ved barnets fødsel, 
kunne drengen ikke komme ud på naturlig vis, og derfor måtte der et 
”kejsersnit” til. – Overrasket? 
 Dette her er ikke noget jeg ville have vidst, hvis jeg rent faktisk havde haft 
religionsundervisning i skolen, vel? 
 Næppe. Jeg fandt først ud af det sidste år. – Efterhånden blev det 
kristne projekt imidlertid temmelig broget, troen gik i alle mulige retninger, 
og det blev nødvendigt at dogmatisere, hvad kristendommen egentlig 
handlede om, og især hvad den ikke handlede om. Nå! Og specielt den 
gruppe som kaldte sig gnostikerne blev afstødt og bekæmpet. – Hvad bety-
der gnosis? 

When in private houses workers in wool 
and leather, and fullers, and persons of 
the most uninstructed and rustic 
character ... get hold of the children 
privately, and certain women as 
ignorant as themselves, they pour forth 
wonderful statements ... They tell the 
children that they must ... go with the 
women and their playfellows to the 
women’s apartments or to the leather 
shop, or to the fuller’s shop, that they 
may attain perfection. 

Celsus on Christians, 2nd century 
 From Karen Jo Torjesen 

When women were priests 

Efter sejren stiger Horus ned i døds-
riget og forkynder den gode nyhed; 
han bliver anerkendt som sin faders 
legitime efterfølger og krones til 
konge. Således ”genopvækker han 
Osiris (...) : ”Osiris! Du drog bort, men 
du er kommet tilbage; du faldt i søvn, 
men du er blevet vækket; du døde, 
men du lever på ny” (...) Osiris bliver 
genvakt som ”åndelig person” (= sjæl) 
og livskraft. (...) 
”Hvadenten jeg lever eller dør, jeg er 
Osiris. Jeg gennemtrænger dig, og jeg 
kommer til syne igen igennem dig; jeg 
går til grunde i dig, og jeg vokser i dig 
(...) Jeg er blevet Ordenens Mester, 
jeg kommer til syne i ordenen.” 

Mircea Eliade 
De religiøse ideers historie, 1995 
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 Det ved jeg ikke. 
 Det er græsk og betyder viden. Bum! Eller 
erkendelse. Nå! Gnostikerne var i sig selv en broget 
skare med flere retninger. Men to af hovedtrækkene 
ved gnosticismen var at de dyrkede det mystiske, og 
så deres idé om at der fandtes en guddommelig gnist 
som gennem et fald var blevet bundet til materien, og 
at denne ”gnist” gennem erkendelsen kunne løsrive 
sig fra materien og genforene sig med det guddom-
melige.  
 Meget græsk? 
 Meget græsk! Jesus spillede en stor rolle i gnos-
ticismen. Blandt andet bliver Thomas-evangeliet reg-
net for et gnostisk evangelium. Måske endda skrevet af selve apostlen 
Thomas. – Og hvem var Thomas? Hm? 
 Det ved jeg ikke... Ikke nogen særligt vellykket konfirmation... 
 Nej, det kniber lidt! – Tvivleren! Thomas var 
den apostel som ville se hullerne i Jesu hænder, før 
han ville tro på at Jesus rent faktisk var Jesus og at 
han var genopstået fra de døde! 
 ”Salige er de som tror uden at se!” – Er det derfra? 
 Det er lige netop hvad det er! – Det var da et fint bibelcitat du kunne 
dér! 
 Tak! 
 Det må være min gode indflydelse som begynder at virke! – Efter-
hånden som vi kommer op i 200-tallet, begyndte kirken at få en mere 
organiseret struktur, den tog form som en religiøs institution, og dermed 
blev det også mændene som tog over og kampen mod gnostikerne blev 
målrettet. På religiøse synoder rundt omkring i den østlige del af Middel-
havsområdet – Syrien, Tyrkiet, Grækenland, Egypten – mødtes man og dis-
kuterede dogmer og trosbekendelser, og fordømte dem som troede på den 
forkerte måde. Det var her kristendommen begyndte at tage sin endelige 
form og få sit endelige indhold. 
 Men var de ikke forfulgt? 
 Jo, men arbejdede skjult. Fra at have været et naturligt skalafrit 
netværk med visse knudepunkter, begyndte kirken gradvist at tage form 
som en regulær magtpyramide. Først var der en masse små menigheder i et 
løst, men hastigt voksende netværk, efterhånden blev det en fast sammen-
tømret struktur med øget kompleksitet, og da pavemagten blev etableret i 

Gnosticismen ville give svar på de 
store livsspørgsmål, hvorledes er 
verden og hele kosmos blevet til? 
hvorledes er Guds forhold til 
mennesker? hvad er menneskers 
mål og muligheder? og bevægelsen 
tilbød at vise vejen til menneskets 
forløsning og frelse. Mellem Gud 
og verden er der en uendelig stor 
afstand. Medens Gud er det op-
højede, fjerne åndsvæsen, er 
verden ond og forgængelig. 
Mellem Gud og verden er der en 
række mellemvæsener, æoner, og 
det laveste af dem er ”den onde 
Gud”, som har skabt verden, og 
dette onde sted er hjemsted for 
menneskene, som dog selv er 
sammensatte væsener. 

Martin Schwartz Lausten, 
Kirkehistorie, 1997 

De andre disciple sagde til ham: “Vi har 
set Herren.” Men Thomas sagde til dem: 
”Hvis jeg ikke ser naglemærkerne i hans 
hænder og stikker min finger i nagle-
mærkerne og stikker min hånd i hans side, 
tror jeg det ikke.” 

Johannesevangeliet 20:25 
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440, havde man ganske enkelt kopieret – eller faktisk overtaget – den romer-
ske magtstruktur.  
 Og grunden til at det ikke lykkedes romerne at standse kristendommens 
udbredelse, var at de romerske magthavere forsøgte at bekæmpe netværket ved at 
ramme spredt, de kastede en masse små fisk for løverne, men satte ikke ind over for 
knudepunkterne som bar netværket? 
 De vidste ikke hvor de var! Men det gjorde apostlene. Det var derfor 
Paulus’ og de andres breve blev hørt eller læst af så mange. Gudstjenesterne 
blev holdt privat, det var en regulær undergrundsbevægelse, og først da 
netværket havde nået et vist omfang, kom det op til overfladen.  
 Omkring år 300 havde kristendommen sneget 
sig så langt ind i magtens cirkler, magthaverne var 
blevet omvendt simpelthen, at kristendommen skif-
tede status og kom til magten. Konstantin den Store, 
det er ham Konstantinopel blev opkaldt efter, kom 
oplysningstiden i forkøbet med cirka 1400 år og 
erklærede religionsfrihed i år 313 så både kristne og 
ikke-kristne kunne dyrke deres religioner som det 
passede dem. Små 25 år senere lod han sig døbe på 
dødslejet, for så var han sikker på at han ikke kunne 
nå at begå flere forbrydelser mellem sin dåb og sin 
død. 
 Smart! 
 Hvis man gerne vil have alle sine synder for-
ladt og suse direkte forbi portvagten ind i Himme-
riget, så er det slet ikke nogen dum idé! Specielt ikke, 
når man til hverdag har haft så mange lig på samvit-
tigheden som Konstantin havde. Nå! Senere overtog 
biskoppen i Rom den tidligere kejsertitel pontifex 
maximus, og på den måde blev det romerske verdensherredømme reelt ført 
videre. 
 I form af pavedømmet?  
 Hvis man gerne vil underlægge sig verden, så kan man jo lige så godt 
gøre det med noget folk kender, ikke? Fra og med år 440 har vi ihvertfald 
den formelle etablering af pavedømmet og den katolske kirke, og dermed 
har vi formelt også begyndelsen på middelalderen.  
 Den mørke middelalder og kirkens totale dominans over ånds- og kultur-
livet? 
 

When we, Constantine Augustus 
and Licinius Augustus, had 
happily met at Milan, and were 
conferring about all things which 
concern the advantage and 
security of the state, we thought 
that amongst other things which 
seemed likely to profit men 
generally, the reverence paid to the 
Divinity merited our first and chief 
attention. Our purpose is to grant 
both to the Christians and to all 
others full authority to follow 
whatever worship each man has 
desired; whereby whatsoever 
Divinity dwells in heaven may be 
benevolent and propitious to us, 
and to all who are placed under 
our authority. Therefore we 
thought it salutary and most 
proper to establish our purpose 
that no man whatever should be 
refused complete toleration, who 
has given up his mind either to the 
cult of the Christians, or the 
religion which he personally feels 
best suited to himself. 

The Edict of Milan 313 
J. Stephenson, A new Eusebius   
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 Spørgsmålet er, hvor mørk den i virkeligheden 
var. For dem som ikke tænkte ligesom Paven, var det 
bestemt ikke nogen lys tid, det er sandt! Men sam-
men med den religiøse dogmatik spredte kirken fak-
tisk en del kundskab dér, hvor den kom frem. I hvert 
fald omkring klostrene som var den tids videnscentre 
inden for medicin og landbrug og en hel del anden 
teknologi. Men den tolererede ikke tanke- eller overbevisningsmæssige 
afvigelser. Dét gjorde den godt nok ikke! Pendulet svingede: Kirken gik fra 
at være de forfulgte til at være forfølgerne. Kristendommen kom til at kon-
trollere al tænkning i Europa, og de katolske dogmer definerede, hvad der 
var sandt og falsk inden for alle områder af samfundslivet.  
 Inkvisitionen? 
 Blev indført i 1100-tallet, og i 1200-tallet godkendte kirken både 
brugen af tortur og begyndte at brænde kætterne på bålet. Farvel, ”vende 
den anden kind til”! Fra 1215 lavede kirken nemlig en interessant logisk 
slutning: Givet at kristendommen er den eneste sande religion, så er alle 
ikke-kristne vantro. Uden for det område hvor kristendommen bestemmer, 
der er det synd for de vantro, for de har ikke haft chancen for at høre om 
Jesus Kristus, og vi må derfor tage ud og oplyse og omvende dem. Inden for 
det kristne område, der er de vantro kættere, for de har haft chancen for at 
lære Jesus at kende, men de har afvist ham. Dette er ikke synd for dem, det 
er en majestætsfornærmelse mod Gud! Hvad gør man med majestæts-
fornærmere? Jo, man henretter dem! Ergo: kære jøde, kære kathar eller 
hvem der nu ellers befinder sig af kættere på kristent område: konverter til 
kristendommen eller dø! – Thomas Aquinas var en af dem der forfinede 
argumentationen. – Hvad var det, jøderne skulle gå med på tøjet under 
krigen? 
 En stjerne? 
 Hvilken farve? 
 Gul. 
 Hvorfor var den gul? 
 Fordi det var let at få øje på? 
 Hvordan ser narren ud i et spil kort? 
 Han har sådan en hat på med bjælder? 
 1215 på IV Lateranerkoncil vedtog kirken en række regler for at 
hæmme jødernes rørlighed i de kristne samfund. Jøderne skulle fratages 
forskellige erhverv og kristne måtte ikke længere arbejde hos jøder. Jøder og 
kristne måtte heller ikke bo de samme steder, og for at ingen skulle være i 

Forfølgerne  
440-1500 

Jøder, om mænd eller kvinder, skal i 
alle kristne lande på offentlige ste-
der altid adskille sig fra den øvrige 
befolkning ved deres klædedragt. 

IV Laterankoncil 1215 
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tvivl om, hvornår de stod over for en jøde, så skulle alle jøder fra nu af bære 
synlige mærker på tøjet så alle kunne genkende dem på lang afstand. Alt 
lige fra gule mærker til hatte med bjælder blev indført over alt i Europa, 
hvor der fandtes jøder. 
 Det var slet ikke nazisterne som fandt på det? 
 Hvor mærkeligt det end må lyde, så var det 
faktisk kirken. 
 1215 var også det år kirken fastsatte de syv 
dødssynder. Sjovt nok står etnisk forfølgelse ikke på 
listen. Dødssynderne er de synder som fører lige lukt 
i fortabelse, dersom man ikke angrer og skrifter in-
den man dør. – Og de syv dødssynder er? Hm? 
 Jeg vidste du ville spørge! 
 Superkonfirmanden har hul i sin lærdom?  
 Frådseri, dovenskab, misundelse, vellyst, vrede, 
hovmod og... gerrighed? 
 Hvor fanden vidste du dét fra? 
 Du spiste ikke is hele sommeren forrige år eller hvad? Misundelse var den 
med pistacie. 
 Du får vist brug for meget is, dér hvor du skal hen, når du engang 
stiller pradastøvlerne! 
 I 1481 blev Den spanske Inkvisition sat i værk, 
og i 1486 skrev de to tyske dominikanermunke Jakob 
Sprenger og Heinrich Institoris Malleus Maleficarum 
”Heksehammeren”. Ud over at være det mest mærk-
værdige sludder og vrøvl, så er det stort set en syste-
matisk teologisk redegørelse for alle farerne ved den 
kvindelige seksualitet. Og med de to kort på hånden, 
Inkvisitionen og Heksehammeren, så ville neder-
drægtighederne stort set ingen ende tage! 
 Hekseprocesserne og udeblivelsen af el-sparepæren? 
 De fik øje på Anden Mosebog kapitel 22 vers 17 og satte hele Europa 
på den anden ende: ”En troldkvinde skal du ikke lade leve!” står der, og så 
baskede sommerfuglen med vingerne igen: En myg blev til en elefant, og 
monstertornadoen var en realitet! – Hvad kirken gjorde ved videnskaben, 
kigger vi på om lidt, når vi kommer til de videnskabelige paradigmers pen-
dul, men alt i alt skabte kirken en veritabel trykkoger af anomalier op gen-
nem middelalderen, og derfor svingede pendulet selvfølgelig også med et 
brag, da vi nåde op til 1500-tallet! 

Efter inkvisitorernes beretning til os, 
er der ingen tvivl om, at de kristnes 
samkvem med jøderne, der forleder 
til deres fordømte tro, er uendelig 
skadelig. Alt dette har undergravning 
og fornedrelse af vor hellige katolske 
tro til uundgåelig følge. Vi har følge-
lig taget den beslutning at udvise alle 
jøder af vort rige for evigt. (…)  
Skulle de til trods for denne befaling 
dog blive pågrebet i vort rige, så vil 
de uden rettergang blive straffet med 
døden og med inddragelse af deres 
formue. 

Isabella og Ferdinand, Granada 1492 
Ulf Haxen, Det lille Mirakel 

CHAPTER IV 
Here follows the Way whereby 
Witches copulate with those Devils 
known as Incubi. 
As to the method in which witches 
copulate with Incubus devils, six 
points are to be noted. First, as to 
the devil and the body which he 
assumes, of what element it is 
formed. Second, as to the act, 
whether it is always accompanied 
with the injection of semen from 
some other man. 

Heksehammeren 
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 Renæssancen?  
 Der skete mindst syv ting, og på sin vis hang 
de sammen.            
 For det første havde pesten hærget i over 200 år uden at kirken havde 
formået at standse, endsige bremse den. Hverken ved hjælp af bønner eller 
besværgelser. Så kirkens autoritet var langsomt, men sikkert blevet under-
gravet. Folk begyndte ganske enkelt at spekulere over, om det måske var en 
idé at begyndte at tænke selv i stedet for bare at stole blindt på, hvad 
præsterne og Paven sagde. 
 For det andet havde Columbus opdaget Amerika. Der var pludselig 
fundet et helt kontinent som kirken slet ikke kendte til. 
 For det tredje havde den katolske kirke udvik-
let sig til et totalt forkvaklet magtapparat som ikke 
skyede nogen midler for at bevare sin magt og rage 
penge til sig. Der var selvfølgelig både retfærdige og fromme mænd i kir-
kens tjeneste, selvfølgelig var der det, og gode og fromme nonner for den 
sags skyld, men ikke desto mindre tjente kirken styrtende med penge på at 
sælge afladsbreve. En mærkværdig teologisk konstruktion som de færreste 
fattede den egentlige betydning af, og som folk opfattede som en måde at 
købe sig fri af Skærsilden og den evige fortabelse.  
 Det var det Luther gjorde oprør imod? 
 Hvis folk virkelig havde levet uden at synde, 
havde der ikke været penge til at bygge Peterskirken! 
Den fjerde ting var altså Luthers reformation. 
 Det som var Luthers egentlige ærinde, var ikke 
alene et opgør med hykleriet, det var mindst lige så 
meget en reformation af selve troen. Deraf navnet: Reformationen. Ifølge 
Luther var det sande kristenliv et liv i tro og i bod.     – Altså ikke 
gavebod... 
 Jeg har fattet! 
 I forholdet til Gud rækker vores gerninger ikke. Der er ikke noget et 
menneske kan gøre gennem sine gerninger for at frelse sig selv eller gøre sig 
fortjent til frelsen. Den opnås udelukkende gennem Guds nåde og ubeting-
ede tilgivelse, og nåden og tilgivelsen er to så store ting at intet menneske 
selv evner at gøre sig fortjent til dem. Af Paulus’ breve udledte han altså 
den lære at retfærdiggørelse kun kan ske ved tro. Gode gerninger nytter 
ikke noget! – At gode gerninger så som regel har den bivirkning at de 
hjælper ens medmennesker i dette liv, det kom til at stå noget i skyggen af 
den hinsides frelse. Dét han ville, var en ændring af selve opfattelsen af, 

Reformationen  
1500-1850 

 

Quadratisch. Praktisch. Gut. 

Der Papst ist der Teufel; könnte ich den 
Teufel umbringen, warum wollte ichs nicht 
tun? 

Martin Luther 

For uden Helligånden i hjertet er der 
ingen, der bliver virkelig from og god, 
ligegyldigt hvor strålende gerninger man 
gør. Men hvis det åndelige styre er ene om 
at herske over land og folk, så får 
ondskaben frie tøjler og alskens 
ugerninger frit slag. For det store flertal 
kan ikke tilslutte sig det eller forstå det. 

Martin Luther 
Om lydighed mod den verdslige øvrighed 
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hvad tro og bod handler om. Det var forholdet til Gud og dogmerne og den 
kristne praksis, han var ude efter.  
 Det man skulle tro på for at være en ”rigtig” kristen? 
 I 1517 slog han sine 95 teser op på kirkedøren i 
Wittenberg, ikke fordi han ville bryde ud af pave-
kirken, men fordi han ville ændre på nogle ting inde-
fra. Ting han mente var uforenelige med sand kristendom. Han ville i højere 
grad flytte vægten væk fra ritualerne og gerningerne som han anså for ydre 
og tomme fænomener, og over på troen. Først efter at det stod klart for 
Luther at hans tanker ikke kunne komme til orde inden for den eksisterende 
kirke, brød han ud. Det samme gjorde Melanchton og Calvin, og de tre kun-
ne så heller ikke blive enige indbyrdes, og derfor er ”reformkristendom” 
ikke bare én ting.  
 Men ét har de dog tilfælles, og det er betydnin-
gen af en høj arbejdsmoral. Arbejdsomheden, sim-
pelthen. 
 Det er en protestantisk opfindelse? 
 I og med at alle de ydre ritualer ifølge Luther ikke dur som nogen 
som helst garanti for den hinsides frelse, så nåede han frem til den konklu-
sion at den sande vej til frelsen går gennem et fromt og dydigt, arbejdsomt 
liv. Uden nogen ambitioner om en forbedring af tilstanden her i jordelivet. 
Hos Melanchton og Calvin er rationalet en anelse anderledes, men bund-
linien bliver det samme: Bed, arbejd og tjen Herren med bøjet hoved! Ellers 
er der ingen plads i paradis! – Den dårlige samvittighed du har, hvis du 
slapper for meget af, den stammer simpelthen fra reformationen. 
 Men det gør vores høje produktivitet vel også, så? 
 Sandt. Men når du ligger med 45 i feber og 
kaster op tre dage i træk og samtidig føler at du er et 
dårligt menneske, fordi du ikke tapetserer huset 
imens eller i det mindste ordner din selvangivelse når du nu alligevel er 
derhjemme, så er der kun ét sted at sende takkekortet hen, og det er til 
Martin Luther! Det er hans skyld at vi har travlt!  
 Der findes vel også højt arbejdstempo andre steder end lige her? 
 Sandt. Men så skyldes det et ønske om velstand, ikke en ideologisk 
overbevisning om arbejdets saliggørelse i sig selv. Det med at nyde sol-
nedgangen, indgik ikke i hverken Luthers, Melanchtons eller Calvins 
guddommelige planer. Rettidig omhu! Så kan det ikke blive mere prote-
stantisk! 
 Og helst med en lille smule dårlig samvittighed? 

Når vor Herre og Mester Jesus Kristus 
siger: Gør bod osv., så vil han, at de 
troendes hele liv skal være en bod. 

Martin Luther, 1. tese af de 95 

 
Take either path 
And tread it to the end: 
The end is the same. 
There the followers of action 
Meet the seekers after knowledge 
In equal freedom 

Bhagavad-Gita 

Gud er det nyttigste, det absolutte 
nyttigt, fordi alle andre Ting kun 
består i ham. 

Hegel 
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 Så er den bare hjemme! – Endelig skrællede 
Luther hele laget af præster og biskopper mellem den 
enkelte og Gud væk. Pyramidestrukturen blev un-
derkendt: alle mennesker står Vorherre lige nær, og 
der er ingen, hverken levende eller døde der kan eller skal være 
mellemmand for den enkelte kristne og Gud! 
 For det femte – og det er faktisk én af de mest skelsættende begiven-
heder i europæisk historie, såvel som det er en modreaktion til den fore-
gående epoke i kristendommen – opstod humanismen. Den begyndte alle-
rede i løbet af 1300-tallet i Italien, men det var først sammen med de andre 
begivenheder at den fik gennemslagskraft. Man begyndte at interessere sig 
for det enkelte menneske for dets egen skyld. Vi opdagede med andre ord 
individet! Bum! Man var ikke blot et redskab i en større plan, vi var ikke 
længere blot en del af Guds store Gesamtkunstwerk eller ubetydelige brikker 
i det større samfund. Vi er individer som skal respekteres! Dét var nyt! 
 Og dermed også individer som gennem en individuel arbejdsindsats selv må 
gøre os fortjent til frelsen?  
 Den slags skal nok få de søvnige ud af starthullerne om morgenen! 
Humanismen blev som du nok kan regne ud, fundamentet for den senere 
oplysningstid som vi allerede har været inde på, og når vi nu går videre 
uden at dvæle ved hverken Dantes Guddommelige komedie, Boccaccios 
Decameron, eller Erasmus af Rotterdam som var før Luther og i virkelig-
heden meget mere interessant, så er det udelukkende, fordi klokken er man-
ge, og du formentlig er ved at være lige så træt og sulten som jeg er! 
 Det begynder at hjælpe... 
 For det sjette var det også såre mærkværdigt at dér, hvor tingene vir-
kelig rykkede og folk levede i stor velstand og satte den teknologiske dags-
orden, det var også dér, hvor muslimerne sad på magten. Ikke at mange i 
det kristne område har været klar over at det forholdt sig sådan, men det 
må unægteligt have vakt en vis forundring hos dem der vidste det. 
 Hvilket leder frem til den syvende og sidste ting som fik bægeret til at 
flyde over: på dette her tidspunkt kunne romerkirken ganske enkelt ikke 
tilbageholde eller undertrykke naturvidenskaben længere. Anomalierne sy-
dede og boblede under overfladen, og som endnu en modreaktion brød 
Renæssancen igennem i en eksplosion af ny viden. Hvad Renæssancen præ-
cis gik ud på, det tager vi i forbindelse med videnskaberne og paradigme-
pendulet lige om lidt, men hvor reformationen satte spørgsmålstegn ved 
den katolske kirkes ufejlbarlighed, så satte renæssancevidenskaben spørgs-

Derfor er det fuldkommen tåbeligt, når de 
forlanger, at man skal tro Kirken, 
kirkefædrene og koncilierne, selv om der 
ikke er noget ord fra Gud for det. 

Martin Luther 
Om lydighed mod den verdslige øvrighed 
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målstegn ved hele kristendommen som sådan; dens kosmologi, dens ver-
denssyn og ”Sandhederne”. 
 Set fra en udelukkende teologisk kristen synsvinkel er Reformationen 
vigtig, fordi den gjorde op med tanken om at det enkelte menneske kun kan 
komme til Gud via Paven eller via kirken. Protestantismen slog fast at alle 
mennesker er lige tæt på Gud og er direkte forbundet med Gud via Hellig-
ånden. Luther brød simpelthen monopolet på frelsen og opløste gyldig-
heden af det magtcentrum som Paven stod for. Og dermed bragte han sjovt 
nok sin udgave af kristendommen i teologisk tråd med både jødedommen 
og islam. 
 Fordi de heller ikke har nogen ”mellemmand” mellem individet og Vorherre? 
 Nemlig. Det var også Luther der insisterede på at gudstjenesten ikke 
skulle være på latin. Som noget helt nyt ville han have at kirkegængerne 
skulle kunne forstå, hvad der foregik i gudstjenesten! 
 Det er aldrig rart, når den slags sker!  
 Man ved aldrig hvad det kan føre med sig! Den katolske kirke ind-
førte først noget lignende efter Det andet Vatikaner-koncilium som fandt 
sted fra 1962 til 1965. 
 Endelig gjorde Luther op med kravet om 
præsternes cølibat. Han indførte at de måtte gifte sig. 
– Med det resultat, i øvrigt, at én af de første ting den 
protestantiske kirke indførte, var tvangsægteskabet. 
 ”Tvangsægteskab”? 
 Hvad skulle man stille op, når den nu gifte 
præst døde og efterlod en enke? Jo, man vedtog at den nye præst for at få 
embedet måtte gifte sig med damen og overtage forsørgelsen af hende. 
Medsamt forpligtelserne over for hende! Formodentlig i enhver ”bibelsk” 
forstand. Uanset hvor gammel hun var, eller om han kunne lide hende. 
 Den katolske kirke sad selvfølgelig ikke alle disse her forandringer 
overhørig, og der havde da også allerede inden Luther været præster og 
biskopper som tænkte i baner af fornyelse. Erasmus af Rotterdam, blandt 
andre. Som modreaktion til reformationen oprettede den katolske kirke 
Jesuiterordenen som skulle missionere blandt protestanterne. Indsatsen 
lykkedes i Sydeuropa, og derfor er det katolsk i dag, mens Nordeuropa er 
protestantisk – Det var den ultrakorte version! 
 Og så var det i øvrigt ikke kun jøderne der gjorde klogt i at kigge sig 
en ekstra gang over skulderen, når Luther var i nærheden. Han var en 
fanatisk heksehader og udlovede både radbrækkelse og dødsstraf til såvel 
hekse som prostituerede! 

 

Af Luthers respekt for de biologiske kendsger-
ninger giver sig også nogle af de 
konventionelle, moralske og retslige forskrifter 
og love, han ønsker til beskyttelse af 
ægteskabet. Han ønsker f.eks., at det bliver 
skik og brug, at man gifter sig tidligt, drengen 
med sine 20 og pigen med sine 15 eller 18 år. 
Han gør ordsproget til sit: At stå tidligt op og 
gifte sig tidligt har ingen nogensinde fortrudt. 

K.E. Løgstrup 
Den etiske fordring, 1956 
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 Festlig fætter! 
 Det var ikke et hvilket som helst hårdt arbejde 
der gav en plads i paradis!  
 I første omgang havde Luther selv gjort oprør 
mod pavekirkens forfølgelse af jøderne, men efter-
hånden blev han endnu mere arrig på dem end 
Paven var. Om det skyldtes en blodprop i hjernen, 
som nogle mener, eller om det ganske enkelt var, 
fordi han blev smækfornærmet over at jøderne heller 
ikke ville konvertere til hans udgave af kristendom-
men, det bliver man næppe nogensinde enige om. 
Alle dem der blev forfulgt eller slået ihjel i hans 
kølvand er formentlig også ligeglade.  
 Han er virkelig en type, ham Luther der, hva’? 
 Det er så nemt at sidde her oppe i det selvgode Nord og gøre katoli-
cismen til skurken i kirkehistorien, men både heksebrændinger og jøde-
forfølgelser fortsatte langt ind i tiden efter reformationen.  
 Fordi Luther ikke tog afstand fra det? Og fordi de 
ikke havde nogen elsparepærer? 
 Oplysning er et komplekst begreb! Herhjemme 
blev reformationen indført 1536, 1539 brændte vi den 
første heks. Senere var Christian IV en flittig heksebrænder. For eksempel 
sørgede han gerne for at få futtet et par stykker af ved kongelige privatfore-
visninger. Men vi fortsatte også uden ham. Så sent som i 1698 var der en 
kvinde som blev dømt til bålet i Thisted, og i 1719 blev en musiker henrettet 
i København for at have ”forskrevet sin sjæl til djævelen”.  
 Hvornår sluttede katolikkerne? 
 Jeg ved ikke, hvornår de brændte den sidste heks, men Den spanske 
Inkvisition blev først officielt afblæst i 1808. 
 Det korte af det lange er at fra og med oplys-
ningstiden i slutningen af 1700-tallet og efterhånden 
med positivismen og Darwin i 1800-tallet, mistede 
både katolicismen og protestantismen det før så so-
lide fodfæste. Først blandt de veluddannede og siden 
i den brede befolkning. 
 Sekulariseringen? 
 Gud havde alligevel ikke skabt verden på seks dage! Han havde hel-
ler ikke skabt mennesket i et snuptag. I 1500-tallet svingede pendulet væk 
fra katolicismens religiøse monopol, med Darwin svingede pendulet væk 

Wenn ich Richter wäre, so wollte ich eine 
solche französische giftige Hure rädern 
und ädern lassen. 
 

 
 

Warum tötet man die Ehebrecher nicht? 
 

Wenn ich könnte, wo würde ich ihn den 
jüdischen Mitbürger niederstrecken und in 
meinem Zorn mit dem Schwert durch-
bohren (…) dass man ihre Synagogen oder 
Schulen mit Feuer anstecke und was nicht 
brennen will, mit Erde überhäufe und 
beschütte, dass kein Mensch einen Stein 
oder Schlacken davon sehe ewiglich. Und 
solches soll man tun unserm Herrn und der 
Christenheit zu Ehren, damit Gott sehe, 
dass wir Christen seien 

Martin Luther 
www.politikforum.de 

I må ikke tie om nogen troldkvinde... 
Der skal ages hundrede læs brænde til 
deres røv... så de kan få den sviende 
hale, de fortjener. 

Fra en prædiken af  
Biskop Peder Palladius, 1541  

Sekulariseringen 
1850-2000 

He hoped and prayed that there 
wasn’t an afterlife. Then he realized 
there was a contradiction involved 
here and merely hoped that there 
wasn’t an afterlife. 

Douglas Adams, 
Life, the Universe and Everything 
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fra religionen i det hele taget. Vi skal godt nok op i efterkrigsårene, før den 
brede befolkning begyndte at forkaste troen og mange af kristendommens 
traditioner for alvor, men processen begyndte med Darwin. 
 Men nu virker det jo nærmest som om spiritualiteten er ved at vende til-
bage? For slet ikke at tale om den religiøse fundamentalisme? Også inden for kris-
tendommen? 
 Mennesket er et religiøst dyr. Instinkterne har vi tilfælles med kryb-
dyrene. Følelserne har vi tilfælles med pattedyrene. En stor del af vores 
sociale behov har vi tilfælles med de store aber. Men religionen og fornuf-
ten, dem har vi for os selv. Og vi kan ikke leve uden. Og skulle vi vælge, så 
ville vi leve længst uden fornuften. Og hvorfor det er sådan, det kigger vi 
på i morgen. – Kan du komme i morgen? 
 Jeg havde jo sådan set sat dagen af til at skrive det interview jeg troede jeg 
skulle lave i dag. 
 Fremragende! Så ser vi på menneskets evolution og på, hvor alle 
pendulerne svinger hen i fremtiden. Det mærkelige og overvældende ved 
den tid vi lever i lige nu, er nemlig at alle pendulerne svinger på én gang! 
Der er med andre ord seks niveauer af vores verdensforståelse som er ved 
at forandre sig samtidigt. Vores videnskabssyn, vores religion, vores ide-
aler, vores selvforståelse, det hele er i opbrud. Det er derfor det virker så 
forvirrende og uoverskueligt. Men også dybt fascinerende! Dybt, dybt 
fascinerende! – Synes du ikke den tid vi lever i, er dybt fascinerende? 
 Jo... 
 Arh, hængemås! Det næste pendul vi skal have fat i, er de viden-
skabelige paradigmers pendul. Eller paradigmependulet som vi kaldte det, 
da vi arbejdede med tv-serien. Det er det pendul der handler om hvordan 
videnskaben opstod, og hvordan den har påvirket os og vores forhold til os 
selv og naturen. 
 Videnskaben er også i gang med at skifte paradigme 
i øjeblikket? 
 Videnskaberne! Det kan du lige bande på! Alle 
naturvidenskaberne! Men først skal vi se, hvordan 
videnskaberne begyndte! 
 Hos grækerne? Eller romerne?  
 Grækerne. Men romerne har også bidraget. Græ-
kerne var udpræget videnskabsfolk, men udviklede 
også teknologi. Romerne var stort set kun til teknologi.  
 Grækerne undersøgte verden for nysgerrighedens 
skyld, romerne var pragmatikere? 

Paradigmependulet 
600 fvt. - 2000 
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 Men teknisk set ret fantastiske pragmatikere! Og på mange måder 
meget moderne. Hvad grækerne nu i øvrigt også var! – Paradigmependulet 
har svinget siden de græske filosoffer cirka 600 år før vor tid, og hvad be-
tyder ”filosof”?     
 Ven af viden?  
 Filos betyder ven, sophia visdom, så det er nok 
mere ”ven af visdom”. Deres filosofi var nemlig ikke 
altid lige videnskabelig. Ofte mere spekulation. 
 Helt moderne var de altså ikke?  
 Den moderne naturvidenskabs metoder var 
nemlig ikke opfundet endnu, og grækerne filosofe-
rede sig derfor frem til mange ting i stedet for at 
basere deres viden på observation. Selvfølgelig i høj 
grad, fordi de ikke havde nogen værktøjer til at fore-
tage observationerne med. Mikroskoper og den slags. 
Men de var dygtige ingeniører og tænkere, og hvor-
for var de det? Hvad var det fuldstændigt unikke 
som grækerne havde, som ingen anden kultur havde haft før dem? 
 Skoler? 
 Bogstaver og matematiske symboler! Egypterne havde hieroglyfferne, 
og der fandtes også andre kulturer med billedskrift. Men cirka 1300 år før 
vor tid begik fønikerne den genistreg at dele ordene op i fonemer, lyde, og 
give hver enkelt konsonant et bogstav. Gennem handelsforbindelser nåede 
det fønikiske alfabetet frem til grækerne i 700-tallet, og grækerne lavede så 
deres egen udgave af det. – Og hvad opfandt de mere? 
 Skrivemaskinen? 
 Tak! De opfandt tegn for matematiske begreber! Bum! – Men én ting 
havde de ikke, og hvad var det? – Og du siger ikke ”lommeregneren”! 44 
 Der var vel mange ting de ikke havde? 
 Men rent matematisk? Hvad havde grækerne ikke som vi slet ikke 
kan forestille os at leve og tænke uden i dag? 
 ? 
 Titalssystemet! Al den matematik og teknologi som romerne og græ-
kerne udviklede, udviklede de med ren geometri, romertal og andre meto-
der! – Ret imponerende, ikke? 
 Men romertal kan man jo ikke lægge sammen eller regne med? 

                                                 
44 PS: Det er ikk til og vid om Knallhatt har skrevet dette för eller efter man fant ud a at the Antikythera 
Machanism, det Gräske ”urvärk” fra o. 100 fvt., er en mekanisk regnemaskine som ku calculate the cycles of 
the Solar System. Saa faktisk man ska ikk rynk paa näsen a Tenna’s ironi! 

Filosofferne  
Venner af viden 

600 fvt. – 200 vt. 
Hvis naturen altid får det bedste ud af de 
forhåndenværende muligheder, så er 
mennesket ikke det klogeste på grund af 
sine hænder, men fordi det er det 
klogeste dyr, har det hænder. For den 
mest intelligente kan bruge de fleste red-
skaber korrekt, og hånden er ikke ét 
redskab men flere; den erstatter nærmest 
alle andre redskaber. Naturen har altså 
givet hånden, det redskab som kan 
bruges til mest, til det væsen, som forstår 
at tilegne sig de fleste fag. 

Aristoteles 
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 Jo. Men nemt er det ikke! – Og så gjorde grækerne endnu en stor og 
helt ny ting: cirka 600 år før år 1 var de de første som adskilte viden fra 
mytologi. Indtil da havde man en omfattende astrologisk tradition og en 
stor astronomisk viden – især var egypterne imponerende dygtige astro-
nomer – og man havde mange formodninger og forklaringer på alle mulige 
ting, men alting var sovset ind i guddommelige beretninger. Der var ingen 
som havde brugt fornuften – nous, som det hedder på græsk – og logikken 
til at sige noget om, hvordan verden virkelig var indrettet. Men det kom 
her! Det var ikke altid videnskabelig observation, men det var tænkning 
som var løsrevet fra myterne! 
 Det var nyt? 
 Det var der ingen – ingen! – i vores kulturkreds der havde gjort før! 
Kineserne kom nogenlunde samtidigt, så man kan ikke sige at grækerne 
kom først, men de var tæt på!  
 Religionen er i virkeligheden meget ældre end fornuften, og det er derfor vi 
kan leve uden fornuft, men ikke uden religion? 
 Mennesket er skabt af religion! Og jeg lover dig at du kommer til at 
høre meget, meget mere om det i morgen! – Lad os tage de største grækere 
sådan nogenlunde i rækkefølge! 
 Filosofferne? 
 Den første var Thales fra Milet. Ifølge legenden var han den typiske, 
verdensfjerne lærde som gik og betragtede stjernerne og faldt i en grøft 
imens. Han levede omkring år 600 før år 1, og blandt andet kendte han til 
lovene for kongruente trekanter. På den måde havde han fundet en metode 
til at måle afstande til skibe på havet. Han var også en dygtig astronom, og 
så mener man at han var i stand til at forudsige en solformørkelse i 585.  
 Før vores tidsregning? 
 Alle de årstal jeg kommer med i forbindelse med de græske filosoffer 
er før vores tidsregning, før år 1. Når vi kommer op efter år 1, skal jeg nok 
skrige højt. Nå! Men mest kendt er Thales for sin teori om at vandet er 
urstoffet i alt eksisterende. Ret imponerende, når man tager datidens øvrige 
viden i betragtning! Og så var han den første der ved hjælp af sine egne 
iagttagelser og ud fra sine egne ræsonnementer kom frem med forklaringer 
på, hvorfor verden ser ud som den gør.  
 For ellers havde man brugt myterne? 
 Hans verdensbillede har nok stadigvæk i en vis grad været blandet 
op med mytologi, men han er den første vi kender til som skilte viden og 
iagttagelse ud fra overleveringen. Så meget større bliver hans intellektuelle 
bedrift, når man tænker på at han måske vitterligt er det første menneske i 
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sin kultur – dét første menneske i kulturen – der har tænkt på den måde! 
Alle han kendte, alle han fortalte sine idéer til, forstod verden mytisk. 
 Og anede ikke, hvad han talte om? 
 De har nok rystet temmeligt meget på hovedet til at begynde med. Og 
det er dét som er så imponerende! Når vi taler idéhistorie og filosofi og er-
kendelse, når vi støder på en ny idé første gang, så er det ikke bare ”første 
gang Karl-Åge hører om ytringsfriheden” eller ”første gang Grete får at vide 
at vi nedstammer fra aberne”. Så er det allerførste gang et individ af arten homo 
sapiens formulerer en idé som absolut ingen andre har tænkt eller fået før!  
 Som den gang ham der med Solen fandt ud af at det var Jorden der drejede 
rundt og ikke omvendt? 
 Kopernicus. Præcis! Før geniet finder på det, er der ingen i hele verden 
der har tænkt det! Nå! I 500-tallet dukkede Solon op. Han er interessant, 
fordi indtil da betragtede man love som givet af guderne. Solon er det første 
eksempel på at lovene blev betragtet som menneskeskabte. 
 Det perfekte system? 
 Det må man sige; hverken kvinder eller slaver havde noget at skulle 
have sagt! 
 Sødt! 
 Elsker du mig ikke bare lidt? 
 Du er bedårende! – Kvinder og slaver fik først noget at skulle have sagt med 
kristendommen? 
 Indtil kirken fik magt, og mændene meldte sig ind. Så var det tilbage 
til kødgryderne i næsten 2000 år! Slaveriet forsvandt ganske rigtigt med 
kristendommen, men ligestilling indførte den godt nok ikke! Nå! Så var der 
Heraklit. Har du hørt om ham? 
 Det har jeg jo nok, men jeg kan ikke huske noget... 
 Han kom mig ellers 2.500 år i forkøbet med 
homo liquens. ”Panta rei” sagde han. ”Alting flyder”. 
Han beskæftigede sig med forandringen som begreb 
og sagde også ”I de samme floder stiger vi ned og ikke ned, det er både os 
og ikke os, for både vi selv og floden ændres bestandigt.” Så var der Zenon 
som hævdede at sanseverdenen er en illusion. I sanseverdenen ser det ud 
som om tingene bevæger og forandrer sig, men den sande virkelighed må 
nødvendigvis være uforanderlig, noget evigt værende, og den må nødven-
digvis kun kunne gribes af tanken. Typisk græker! Hans mest kendte pa-
radoks er historien med skildpadden og Achilleus, som du kender? Fra 
oldtidskundskab i gymnasiet? Hm? 
 Det er noget med at hvis en skildpadde og Achilleus skal løbe om kap, og hvis 

The nature of the relative world is 
mutability. The nature of the indi-
vidual man is his consciousness of 
ego. 

Bhagavad-Gita 
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skildpadden har et forspring fra starten, så vil Achilleus aldrig kunne indhente den. 
For når han er nået dertil, hvor skildpadden startede, så er skildpadden kommet et 
lille stykke længere, og når han når til det punkt, så har skildpadden flyttet sig end-
nu et stykke – og så videre. Achilleus vil aldrig indhente skildpadden. Han kommer 
tættere og tættere på, men han vil aldrig nå forbi den. 
 Og alligevel, hvis vi overværer væddeløbet mellem Achilleus og 
skildpadden, så vil vi være overbevist om at han har overhalet den. Men det 
må ifølge Zenon være en illusion, for den logiske forklaring fortæller os at 
han aldrig vil kunne indhente den. Skildpadden vil hele tiden nå at flytte 
sig. Grækerne begyndte altså at udforske logikken og elskede at opstille den 
her slags logiske paradokser. Deraf deres spekulative tradition. Og så tog de 
for alvor hul på matematikken og geometrien, Pythagoras var én af dem. – 
Kan du huske ham? 
 Det er noget med en retvinklet trekant, ikke? 
 ”I en retvinklet trekant er hypotenusens kvadrat lig summen af kate-
ternes kvadrater”. Bang! Værsgo; ta’ lige og find ud af dét med romertal! 
Pythagoras kom ikke blot med sin læresætning – faktisk er der tvivl, om det 
overhovedet var ham der kom med den, eller om den måske er endnu 
ældre, men nu er det altså ham der har fået æren for den – han mente også 
at han i matematikken havde fundet tilværelsens evige konstans. Han men-
te at omme bag den verden vi sanser, er der en geometrisk verden med ind-
byrdes harmoniske, matematiske forhold. 
 Lidt i stil med kaosteorien og fibonacci-tallene? 
 Ja, i den forstand at der er et matematisk sy-
stem bag naturen, nej, i den forstand at Pythagoras 
mente at disse former som skulle ligge bagved 
alting, måtte være geometrisk smukke og retlinede. 
Stjernernes bevægelser på himlen, mente man på 
den skole han grundlagde, måtte være i perfekte 
cirkler. Solen var jo en perfekt cirkel. Pythagoræ-
erne mente også at naturen var opbygget af per-
fekte geometriske og matematiske størrelser. Jagten 
på perfektion, harmoni og det perfekte system var med andre ord gået ind!  
 Og det er i det hele taget denne her evindelige søgen efter systemet, 
det ”bagvedliggende” som bliver en vigtig grundpille i hele den europæiske 
tankegang. Trangen til at formulere orden. – Faktisk er det måske endda fra 
den pythagoræiske skole vi har idéen om det gyldne snit som vi talte om 
med fibonacci-tallene, og det er med sikkerhed fra pythagoræerne vi har 
idéen om at den harmoni som findes i naturen kan genfindes i musikken. 

But behind the manifest and the 
unmanifest, there is another 
Existence, which is eternal and 
changeless. This is not dissolved in 
the general cosmic dissolution. It 
has been called the unmanifest, 
the imperishable. To reach It is said 
to be the greatest of all achieve-
ments. It is my highest state of 
being. Those who reach It are not 
reborn. That highest state of being 
can only be achieved through 
devotion to Him in whom all 
creatures exist, and by whom this 
universe is pervaded. 

Bhagavad-Gita 
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Blandt andet slog de fast at der er en sammenhæng mellem tonehøjden og 
længden af den svingende streng, og ikke nok med det: der er simple, mate-
matiske forhold mellem de strenge som frembringer harmoni, når de svin-
ger sammen. 
 Når tonerne mode-locker? 
 Så er der matematisk harmoni mellem strengenes længde. – Ta’ den du! 
 Din gamle pythagoræer! 
 Så var der Empedokles som sammenfattede en masse gamle antagel-
ser og nåede frem til læren om at der findes fire elementer: jord, ild, luft og 
vand. En teori som blev anvendt i europæisk lægevidenskab helt op i 1700-
tallet. 
 Og stadig bruges i visse dele af new-age miljøet, så vidt jeg ved. 
 Anaxagoras, derimod, mente at der findes uendeligt mange grund-
stoffer! Men det der virkelig adskilte ham fra de andre matematikere og 
filosoffer på samme tid, det var at han mente at der findes en nous, en ver-
densfornuft som ordner alle disse grundstoffer og regerer verden. 
 Første bud på en monoteistisk guddom? 
 Det er i hvert fald første gang i den europæiske filosofis tradition at 
der uden for jødedommen optræder én ånd som en ledende og målbestem-
mende magt der bringer orden i verden og mellem de mange grundstoffer. 
Hidtil havde man udelukkende haft et persongalleri af guder med hver sin 
personlighed. 
 Det var altså disse her tanker som Paulus blandt andet kendte til, da han 
formulerede kristendommen? 
 Ikke blot ham, men også alle han forsøgte at forklare religionen til. Og 
det græske eller hellenistiske i kristendommen bliver endnu mere tydeligt, 
når vi om lidt kommer til Sokrates, Platon og Aristoteles. 
 Omkring år 450 kom så Demokrit med sin atomlære: verden er sam-
mensat af uendeligt mange udelelige smådele. Hans atomer var uden 
kvalitetsforskel, men af forskellig form og størrelse. Atomerne som ifølge 
ham er det eneste virkeligt eksisterende, falder gennem det tomme rum. 
Når de falder støder de til hinanden, derved dannes hvirvelbevægelser, og 
selvom han på ingen måde foregriber kaosteorien, så er det sgu alligevel 
ganske godt skuldret midt i jernalderen! I disse hvirvler, siger han, vil de 
atomer der ligner hinanden klumpe sig sammen. På den måde er himmel-
legemerne og tingene her på jorden blevet til. Og så siger han noget andet 
interessant og banebrydende. Nemlig at den verden vi oplever med farver, 
lugte, smagskvaliteter, lyde og så videre er blevet til ved at atomerne støder 
til vore sanseorganer og fremkalder disse fornemmelser. Verden er altså 
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kun som den er, i kraft af at vi sanser den. En helt ny iagttagelse på det tids-
punkt. 
 Hvad havde man da troet indtil da?  
 Det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror ikke der var 
nogen der havde forsøgt at forklare det. Men det er 
interessant og mildest talt banebrydende at han op-
dagede subjektiviteten i sansningen. Uden nogen til 
at smage og høre verden, smager den ikke af noget. 
Og den gør det i tavshed! 
 Og én af de store og mest interessante filoso-
fiske retninger i det gamle Hellas var netop sofisterne der holdt på at der 
slet ikke findes almene eller absolutte sandheder, der findes kun subjektive 
meninger og opfattelser. Det var sofisterne der sagde ”mennesket er altings 
mål”, altså at det er umuligt at sige noget objektivt om verden, for det ene-
ste vi ved, er det vi har erfaret eller som bygger på erfaring, og erfaring er 
altid subjektiv. Så uanset, om vi udtaler os om, hvad der er godt eller ondt, 
sandt eller falskt, så har det kun gyldighed for den person der udtaler det. 
Mennesker opfatter forskelligt, og det enkelte menneske ændrer sin opfat-
telse under sin udvikling. 
 Det lyder jo vanvittigt moderne! Postmoderne, ligefrem! 
 2.500 år gammel værdirelativisme og velkommen til én af grundpræ-
misserne for den moderne opfattelse af individet! Sofisterne var i det hele 
taget nogle meget moderne fyre som vi sikkert ville have kunnet identifi-
cere os ganske godt med.  
 Blandt andet var der Xenofanes som i mildt 
sagt krasse vendinger angreb de gamle religioner for 
at guderne altid lignede mennesker. Antropomorfis-
men, med et fint ord.  Sofisterne gjorde simpelthen 
op med en masse gammelt ævl, og derfor virkede de 
overvældende på deres samtid! Nå!  
 Tag for eksempel Gorgias og hans tre læresætninger: ét, der eksisterer 
ikke noget; to, dersom det eksisterede, ville det ikke være muligt for menne-
skene at fatte det; og tre, selv om vi kunne fatte det, ville vi ikke kunne 
meddele det til andre.  
 Det skulle nok kunne få gang i debatten efter et par kolde øller! 
 Og dette her er jernalderen! Det er folk i storbyer med oksekærrer og 
opvarmede badeanstalter. Samfund med domstole og demokrati og poli-
tiske rænkespil og magtsyge despoter og krige hvor man brugte bue og pil. 
Højt udviklede økonomier med læreanstalter for ungdommen. Samfund 

Sofisterne 
The Sophists preferred to deal in the 
constructed reality of “beliefs” rather 
than the search for a fixed absolute 
truth. All perceptual beliefs were true, 
but not all were valid. So they were 
true for the person holding them but 
not necessarily valid for the outer 
world, everyone else and society. This 
was extreme subjectivism. 

Edward de Bono 
Parallel thinking,1994 

Ætioperne tænker sig deres guder sorte og 
med braknæser, thrakerne tænker sig dem 
blonde og med blå øjne, ja, hvis hestene og 
okserne kunne male, så ville hestene afbilde 
deres guder som heste og okserne deres 
som okser. 

Xenofanes 
Fra Svend Erik Stybe, Idéhistorie 
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med kyndige håndværkere og templer med dyreofringer. Det var samfund 
med høj hygiejnisk standard og indlagt vand i husene. Samfund som havde 
offentlige teatre og sport. Samfund, hvis filosoffer opdagede individet, det 
enkelte menneske. 
 Det var de byer som blev udgravet i 1700-tallet og gav inspirationen til em-
pirestilen? 
 JA! Og midt i det alt sammen går de så oven i købet og finder ud af, at 
det hele er en illusion! Der findes ikke objektivitet. Kun den individuelle, 
subjektive erfaring. Hele molevitten er her kun, fordi vi oplever at det er 
her! Men det er slet ikke virkeligheden vi sanser, kun en illusion. Vi kan slet 
ikke fatte det som virkelig er. Hvis det overhovedet er der. Og vi er i hvert 
fald slet ikke i stand til at formulere det og give det videre til andre. De 
andre individer som er omkring os der selv er individer. – Hvem kender vi 
som var samtidig med sofisterne? 
 Samtidig? 
 Buddha. Og hvor levede Buddha? 
 Kina? 
 Indien! Dermed ikke sagt at grækerne og Buddha mødte hinanden, 
det er bare tankevækkende at idéer der er så nært beslægtede, dukkede op 
på samme tid så langt fra hinanden! Og så var sofisterne i øvrigt også det 
græske demokratis teoretikere. Mener man. Og selvom deres demokrati 
kun gjaldt for frie mænd, så var der faktisk nogen af dem som agiterede for 
at give slaverne fri. De opdagede med andre ord det menneskelige i deres 
slaver, at selv de var individer! – Sofisterne var også retorikkens mestre, og 
det var de fordi? 
 ? 
 Fordi deres relativistiske filosofi krævede at de kunne argumentere 
både for og imod den samme sag. Især i forbindelse med retssager. Og så, 
fordi et demokrati nødvendigvis forudsatte at der fandtes samtale og 
agitation.  
 Ytringsfrihed? 
 På dét tidspunkt har de formentlig været den 
kultur i verden som kom nærmest. Men dog så langt 
fra, for hvad skete der med Sokrates?             
 Blev han dømt til døden?  
 Fordi man mente at han fordærvede ungdom-
men. Og dermed er vi fremme ved de tre nok kend-
teste græske filosoffer, i hvert fald dem der har fået 
den største betydning for europæisk tankegang.  

Sokrates, Platon, 
Aristoteles 

the Gang of Three 
What Plato and the Gang of Three did 
was to create a game truth, to impose 
this on the world, and then to pretend 
that it was an experience truth which 
was there to be discovered. They 
would argue that their attempt was 
really the same as that of mathema-
tics. Which it was. 

Edward de Bono 
Parallel thinking, 1994 
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 Sokrates, Platon, Aristoteles?  
 Bingo! Sokrates blev betragtet som sofist. Af sin samtid. Mener man. 
Uden at være helt sikker. På overfladen gjorde han nemlig det samme som 
sofisterne; han forsøgte altid at vende og dreje problemerne og analysere 
begreberne fra alle mulige sider, så folk aldrig rigtigt vidste, hvad han 
mente, og hvad han ikke mente.  
 Og derfor lægger han navn til den sokratiske metode? 
 Samtalens dialektik, hvor to synspunkter bliver sat op mod hinanden, 
og hvor Sokrates med sin ironi både beviste og modbeviste den samme ting 
med sine argumenter. Men i virkeligheden var Sokrates ikke sofist. Han var 
en modreaktion til sofisterne, en pendulbevægelse. For nok trak Sokrates 
sin modpart rundt ved næsen i hans egen argumentation, men Sokrates får 
jo for det meste ført dialogen frem til det synspunkt han selv havde til at 
begynde med. Han kæmpede altså imod sofisterne. Han mente at der eksi-
sterer et absolut godt. At det gode eksisterer som noget absolut. Og han 
mente at man finder frem til dette gode gennem tænkningen. Det var i det 
hele taget vigtigt for ham at folk skulle tænke selv, at mennesket skulle 
være kritisk. Og det var derfor han benyttede sig af den dialektiske metode. 
Det var derfor han ikke bare slyngede påstande ud. Han vendte og drejede 
argumenterne, så han tvang sine påhørere til selv at tænke. 
 Har det ikke altid været provokerende? 
 Og så var han måske i virkeligheden bare en 
gammel snerpe. Hans filosofi handler om, hvordan 
han forsøgte at finde frem til en etik, han forsøgte at 
finde frem til det ideelle forhold mellem dyd og lykke. For ham bestod den 
højeste lykke i at være dydig. Men det som så var det store spørgsmål for 
ham, det var om lykken er et mål i sig selv, så de dydige handlinger er et 
rent og skært middel til at nå lykken, eller om dyden og de dydige handlinger 
er målet i sig selv. 
 Endnu en græsk forløber for kristendommen? 
 Bortset fra at kristendommen ikke just i overvejende grad har beskæf-
tiget sig med lykken i dette liv, den har mere fokuseret på det hinsides, 
nemlig frelsen. Men ellers er det rigtigt nok. – Endelig, så kæmpede Sokra-
tes med det problem at fornuften er nødt til at hæmme drifterne så meget at 
man holder sig på dydens vej og er i stand til at opnå lykken, selvom man 
måske lige her og nu har lyst til noget andet. Den frie vilje, med andre ord.  
Og legemets snavsede tendenser. Og dét er interessant! 
 Kristendommen igen-igen? 
 

Legemet fylder os med erotik og begær, med 
frygt og alle slags indbildninger og vrøvl, så det 
er meget sandt sagt, at vi faktisk aldrig nogen 
sinde får lejlighed til at tænke os om. 

Sokrates/Platon 
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 Det er nemlig i høj grad herfra kristendommen 
har sin skarpe adskillelse mellem sjæl og legeme! 
 Den adskillelse findes ikke i jødedommen?  
 Det gør den ganske vist, men der er ikke den 
dualitet som hedder at sjælen er god, mens kroppen 
og dens drifter er noget snavs. Kroppen er jo skabt af 
Gud, og derfor må dens behov gerne tilfredsstilles. 
Det skal bare ske inden for de rammer som er af-
stukket i Biblen. Mennesket er et hele som består af 
både ånd og krop. Kristendommens lovprisninger af 
cølibatet og tilskammegørelse af enhver form for naturlig liderlighed er 
græsk. Stammer fra Sokrates og hans i øvrigt togaklædte gruppe af små-
pædofile bøssevenner. Mens de alle sammen kunne blive enige om at 
kvinder ikke kan tænke, lå de græske machofilosoffer og snakkede om dyd 
og lykke og smådrenge. – Dermed ikke sagt at homoseksualitet ikke er 
naturlig. Det er formentlig lige netop dét homoseksualitet er! Eller at bøsser 
har noget med pædofili at gøre. Oldtidens grækere formåede bare at kombi-
nere det og gøre det til en livsstil! – Og dermed i øvrigt heller ikke sagt at 
kristendommen ikke bryder sig om sex! Men når den gør det, så er det 
jødisk sex den vil have! Det var altså Sokrates som lavede den skarpe skille-
linie mellem sjælen og kroppen, betragtede dem som to nærmest uforene-
lige størrelser. En betragtning som har martret stort set al europæisk tænk-
ning lige siden; fra Augustin til Descartes og videre frem, og som først er 
begyndt at gå i opløsning med de seneste ti års mulighed for hjernescan-
ninger, hvor man efterhånden næsten er ved at kunne se vores tankevirk-
somhed real time i hjernen. Sokrates slog simpelthen fast, én gang for alle, 
kunne man næsten sige, at sjælen ligner det guddommelige, mens legemet 
er dødeligt. Og det er fra ham vi som europæere har ført opdelingen mel-
lem sjæl og krop videre. – Hvornår døde han selv? 
 Det kan jeg da ikke huske! 
 399 før år 1.  
 Det var ham der drak gift? 
 Skarntydesaft. Og givet at vi nu sidder her og 
konstaterer at hans tanker lever videre i os selv, mens 
hans krop er væk, så kunne man jo være tilbøjelig til 
at give ham ret; kroppen forgår, sjælen består. Selv-
om det nok alligevel ikke lige var helt det han mente. 
Og det er jo heller ikke en ”demokratisk” form for 
efterliv. De tanker hans kone og børn havde, for eksempel, er der jo ingen 

Lutring må vel netop bestemmes som det, vi 
flere gange har nævnt: at fjerne sjælen mest 
muligt fra legemet og vænne den til på enhver 
måde at samle sig selv uden legemets 
indflydelse og at virke alene ved egen kraft 
båder her og hisset, løsgjort fra legemet som 
fra lænker. 

Sokrates/Platon 

Brødre, så skylder vi da ikke kødet at leve 
i lydighed mod det. Hvis I lever i lydighed 
mod kødet, skal I dø, men hvis I ved 
Åndens hjælp dræber legemets gerninger, 
skal I leve. 

Romerbrevet 8:12-13 

”Kriton, vi skylder Æskulap en hane. Betal den, 
og glem det ikke.” ”Det,” svarede Kriton, ”skal 
ske, men har du ikke andet at sige?” Dette 
spørgsmål svarede han ikke på, men lidt efter 
bevægede han sig. Manden med giften afdæk-
kede hans ansigt. Hans øjne stirrede stift frem. 
Da Kriton så det, lukkede han hans øjne og 
mund. 
Og dette, Echekrates, var vor vens endeligt. 
Den mand der, som vi ved, var den bedste, 
klogeste og mest retskafne af alle sine 
samtidige. 

Platon, Sokrates’ død 
Øjenvidner til historien 
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der holder liv i. – Det sjove ved Sokrates er så at der ikke findes noget han 
selv har skrevet. Der eksisterer ikke nogen nedskrevne kilder fra ham. Der 
er faktisk ikke en gang nogen der ved, om han skrev overhovedet, eller om 
han ”kun” gik rundt og talte med folk, holdt sig til den levende dialog. 
Sandsynligheden taler for det sidste, for hans elev Platon beklager sig nem-
lig i et af sine skrifter over at skriften låser teksten fast og hæmmer tænk-
ningen. Og vi kender stort set kun Sokrates gennem det som Platon skrev. 
Så i virkeligheden kan alt det jeg lige har siddet her og sagt om Sokrates, 
fuldstændig lige så godt have været Platons tanker og slet ikke Sokrates’ 
egne. – Fortæl om Platon. 
 Mig? 
 Er du ikke sproglig student? 
 Det er noget med hulelignelsen. Og Drikkegildet – 
Symposion. Og der er det ganske rigtigt, der ligger de på 
deres brikse og taler om unge mænd. 
 Platon var en af Sokrates’ elever. Den berømteste. Og den første af de 
store filosoffer overhovedet der skrev noget vi stadigvæk har i direkte 
overlevering; tekster som vi ikke kun kender indirekte gennem hvad andre 
har skrevet om ham. Men han udviklede den sokratiske metode på skrift, 
dialogformen. Det var ham der skrev alle de mesterlige dialoger og gengav 
mange af Sokrates’ tanker. Platon skrev om mennesket, han skrev om staten 
og om den ideelle lovgivning, og så skrev han om, hvad der er virkeligt, og 
hvad der ikke er det. 
 Hulelignelsen! 
 Menneskene sidder i en hule med ryggen mod 
udgangen. De kan kun se hulens bagvæg. Her ser de 
så udelukkende skyggerne af, hvad der virkelig fore-
går. Og sådan er hele livet! Det vi oplever, vores 
sansning af verden, er kun skyggerne af virkelig-
heden. Og når det er sådan, så er det i høj grad, fordi ånd og materie er to 
forskellige ting. Altså byggede han oven på Sokrates. Eller det han skrev om 
Sokrates. Verden og vores sansning af den er to forskellige ting. Menneske-
livet er i en eller anden grad begrænset af kroppens muligheder, men omme 
bag sanseverdenen er en virkeligere virkelighed som vi kun kan tænke os 
frem til. Platon var med andre ord grundlæggeren af den idealistiske filo-
sofi; tanken om at den egentlige virkelighed findes i idéernes verden.  
 Ikke mere ”virkeligheden ligger i perceptionen” og ”alt er relativt” ligesom 
ham den anden? 

Hos alle dem, som lærer dem (bogstaverne), 
vil der nemlig opstå glemsel i sjælen; de vil 
være ubekymrede om at huske, for i tillid til 
skriften vil de lade deres erindring vække 
udefra af intetsigende tegn, ikke indvendig fra 
af deres egen sjæl. Det er altså ikke et middel 
til erindring, men til ydre påmindelse (…). 

Platon 

All living creatures are led astray as 
soon as they are born, by the 
delusion that this relative world is 
real. This delusion arises from their 
own desire and hatred. But the 
doers of good deeds, whose bad 
karma is exhausted, are freed from 
this delusion about the relative 
world. 

Bhagavad-Gita  
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 Demokrit og sofisterne. – Men dét med den idealistiske filosofi er 
vigtigt! For det fik afgørende indflydelse på hele den europæiske tanke-
gang. 
 Hvilket? 
 At ”virkeligheden” ikke er det vi erfarer, men det som ligger ”omme 
bag ved”. Idéerne, idealerne er dét som ”er”. Systemet som det hele styrer 
ind efter, er vigtigere end det vi oplever. Denne verden, kroppens verden er 
fup, virkeligheden er det kun sjælen der har adgang til. Platon betragtede 
sjælen som formidleren mellem den materielle sanseverden og den gud-
dommelige idéverden – og hvem var det vi lige talte om som også mente 
det? 
 Sokrates? 
 Gnostikerne. Som kom 4-500 år efter Platon. 
Platon mente også at så længe sjælen er bundet til 
legemet, er den ikke fri, den er hæmmet. Hovedopga-
ven for menneskene er derfor at løsrive sig fra 
begæret og i stedet nærme sig den guddommelige 
idéverden. 
 Dualiteten mellem krop og sjæl igen. Ligesom kristendommen? Og Sokrates?  
 Med mindre Platon i høj grad selv fandt på det som Sokrates er blevet 
kendt for at have sagt. – Nu skal det her ikke udvikle sig til en gennemgang 
af græsk filosofi som sådan, men vi skal lige have Aristoteles med, for han 
kom i den grad til at blive en del af det kristne fundament!  
 Aristoteles var den første systematiker. Han 
registrerede og artsbestemte dyr og planter. Han 
kategoriserede vores opfattelse af verden og delte alt 
op i fine kasser og satte det hele i system, og han 
skrev om psykologi og opdragelse. Men problemet 
med Aristoteles er bare at han i højere grad var inter-
esseret i at finde smukke teoretiske sammenhænge i 
naturen og ”bag ved” naturen, end han var i at gå ud 
og rent empirisk finde ud af, hvordan verden hang 
sammen. 
 Så nok fornuft, ingen mytologi, men heller ingen 
positivisme? 
 Til gengæld igen: det perfekte system! På 
mange måder befandt han sig i et elfenbenstårn og 
forsøgte at få naturen til at passe til sine idéer i stedet 
for at tilpasse sine idéer til verden. Men han opstil-

A man who renounces certain 
physical actions but still lets his 
mind dwell on the objects of his 
sensual desire, is deceiving himself. 
He can only be called a hypocrite. 
The truly admirable man controls 
his senses by the power of his will. 
All his actions are disinterested. All 
are directed along the path to 
union with Brahman. 

Bhagavad-Gita 

 

Der er folk som siger, at mennesket ikke 
er det bedste men det ringeste blandt 
dyrene. De siger at det ikke har noget på 
fødderne, at det er nøgent og at det ikke 
har noget at forsvare sig med, men det 
har de ikke ret i. De andre dyr har 
nemlig kun ét hjælpemiddel, og de kan 
ikke skifte det ud med et andet. De er så 
at sige nødt til altid at sove og gøre andre 
ting med sandalerne på. De kan aldrig 
tage deres beskyttelsesdragt af, og de kan 
ikke skifte til et andet våben. 

 

 
Da vi ikke er forvisset og ikke har viden 
om en kendsgerning, med mindre vi har 
en slutning af den art, vi kalder et bevis, 
og da endvidere selve slutningen er 
afhængig af de grunde, den hviler på, må 
vi ikke bare først kende disse første ting, 
enten alle eller nogle, men de må også 
være bedre kendelige. 
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lede også grundlaget for den formelle logik, og den skal vi lige have på 
plads! 
 Aristoteles’ logik? 
 For det er den der gennemsyrer hele vores må-
de at tænke på i Vesteuropa, og hvis der er én ting 
der danner den implicitte forudsætning for al forsk-
ning, tænkning, teologi og kommunikation i det hele 
taget i vores del af verden, så er det den! 
 Det var store ord! 
 Men hvad går den ud på? 
 Den går ud på at… Var det ham der sagde ét eller andet med A og B?  
 Aristoteles var banebrydende, fordi han var den første der slog fast at 
et arguments gyldighed ikke afhænger af dets emne, eller hvem der frem-
fører det. Gyldigheden afhænger udelukkende af dets form! Forestil dig en 
verden, hvor den regel ikke er blevet opdaget! Det er lige så banebrydende 
som at løsrive erkendelsen fra mytologien! Blandt andet slog han fast at et 
udsagn ikke kan være både sandt og falsk på én gang. Og dér kommer vi til 
A og B: ”A kan ikke være både B og ikke-B samtidigt.” Vi taler altså om 
ganske og aldeles komplekse jernaldersamfund, byer med 10.000’er af ind-
byggere, hvor man først nu, i 300-tallet før år 1, formulerede en helt grund-
læggende præmis for, hvordan man kunne tillade sig at argumentere. Og 
grunden til at Aristoteles gjorde det, det var da også netop at samfundet 
blev stadigt mere komplekst. Samfundet udviklede verdslige love, og det vi 
forbinder med moderne domstole og retssager, og derfor opstod der sim-
pelthen et behov for en ”formel” argumentation. 
 Det var ikke nok at stå og plapre løs, man måtte 
også være i stand til at kunne redegøre for, hvorfor man 
havde ret? 
 Ellers blev det det rene sofisteri! – Oven i det, 
var det Aristoteles der opstillede de formelle regler 
for deduktionen med syllogismer som denne her: 
”alle filosoffer er mennesker, Platon er filosof, ergo er 
Platon menneske”.  – Den mand som sætter et barn i 
verden er far. Aristoteles sætter den formelle logik i 
verden, ergo er Aristoteles faderen til den moderne 
vesteuropæiske logik. Han levede fra 384 til 322 før 
år 1. 
 Du kan virkelig det der med tal og citater, hva’? 
 De sidder klæbet fast, du! Og det er de mærkeligste ting jeg går rundt 

På samme måde som der i sjælen snart 
findes forestillinger som hverken er 
sande eller falske, snart forestillinger, 
hvor nødvendigvis enten det ene eller 
det andet må være tilfældet, således er 
det også med det talte. Usandhed og 
sandhed beror nemlig på sammensæt-
ning og adskillelse. 

Aristoteles 

It is important to understand the back-
ground that gave rise to the “fascist” 
nature of the thinking of Plato and the 
Gang of Three. Largely, this thinking 
was a reaction to the current intellec-
tual climate, which had been set by 
the Sophists. 
The sophists were a remarkably bright 
bunch of thinkers, but they have been 
very badly treated by history for a 
number of reasons. Some of the con-
demnation was deserved and some 
was not. 
We do not, apparently, know too much 
about the Sophists, because, in true 
fascist spirit, the followers of Plato 
suppressed the works of the Sophists 
who had been roundly condemned by 
Plato. 

Edward de Bono 
Parallel thinking, 1994 
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og gemmer på. Vidste du at de første bananer kom til Danmark i 1892? 
 Nej. 
 Men den slags ved jeg! Samme år som både Tolkien og Gokke fra Gøg 
og Gokke blev født, i øvrigt. Til gengæld har jeg ikke nogen stedsans. – Men 
lad os lige gøre de gamle grækere færdige.  
 Samtidig med ”de tre store”, var der nemlig 
også Hippokrates, manden der lagde grunden for 
hele den moderne lægevidenskab. Og det gjorde han omkring år 400. For 
han var den første som skilte lægekunsten ud fra religionen.  
 Behandlede de syge uden bønner og besværgelser?  
 Forsøgte at forstå symptomerne og behandle efter dem uden at ind-
drage alle mulige mystiske faktorer. Oven i det, mente han at lægens vigtig-
ste opgave er at understøtte naturens helbredende kraft. – Han blev selv 83 
år, så noget må han have gjort rigtigt! 
 De sidste store grækere var epikuræerne og 
stoikerne. De holdt til i 200-tallet; stadigvæk før år 1. 
 Epikuræerne mente at livets mål var lykken og nydelsen.  
 Stoikerne, derimod, holdt på at lykken skulle nås gennem en fornuftig 
levevis og beherskelse af sine lidenskaber. De insisterede på alle menne-
skers principielle lighed, og så kunne de heller ikke acceptere den gudeop-
fattelse hvor guderne var ligesom mennesker. Til gengæld accepterede de at 
deres gamle kultur havde en række værdier som var værd at bevare; de 
mente at man ikke bare kunne skille sig af med sit historiske arvegods. 
Derfor begyndte stoikerne at lave allegoriske tolkninger af de gamle myter; 
hver gud var ifølge dem et naturligt princip eller fænomen som var blevet 
skildret symbolsk i form af en gud.  
 Også meget moderne? 
 Vanvittigt moderne! Én af dem var den jødiske filosof, Philon som 
lavede den første allegoriske tolkning af Det gamle Testamente. 
 Længe før kristendommen? 
 200 år før Jesus. – Kan du se, hvor vanvittigt kompleks kulturen i vir-
keligheden har været? Det er jernalderen vi taler om!  
 Og alligevel er der modsatrettede filosofiske strømninger, flere kulturer som 
eksisterer og tænker side som side med hinanden? – Tidspenduler? 
 Indtil flere! Og så er der én togaklædt herre 
mere som vi skal have med, og så skal vi have det 
her paradigmependul til at svinge igen, og det er 
Arkimedes. Et af verdenshistoriens absolut største 
genier! Matematiker, videnskabsmand og opfinder i 200-tallet. Og ud over 

Andre lever for at spise, 
Jeg spiser for at leve. 

Hippokrates 

Epikuræerne 
& stoikerne 

Arkimedes 
Forstyr ikke mine cirkler! 

Arkimedes sidste ord  
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alle hans geniale opfindelser, hvilken læresætning er han så især kendt for?  
 Det ved jeg altså heller ikke! 
 Jo, du gør! ”Et legeme som nedsænkes i væske taber lige så meget i 
vægt som den fortrængte væskemængde vejer.” I modsætning til Aristo-
teles, lagde han udelukkende vægt på de kvantitative, målelige egenskaber 
ved naturen i stedet for at prøve at udtænke et system som alting kunne 
passe ind i. 
 ”Positivism, at last”? 
 Forestil dig en verden vi kunne have udviklet, hvis det var den del af 
den græske filosofi som var blevet kombineret med den jødiske etik. Hvis 
kirken i stedet for Sokrates, Platon og Aristoteles havde valgt sofisterne, og 
Vorherre havde fået lov at blive et individuelt samvittighedsspørgsmål som 
ikke ragede andre! 
 Så havde vi mere eller mindre kunnet stryge 2.000 års europæisk historie? 
 Korstogene, Inkvisitionen, 30-årskrigen, puf! borte fra historiebøger-
ne! Millioner af menneskers liv sparet. Pluralisme, kompleksitet, musik på 
tværs af grænserne, og en teknologisk udvikling mindst 1.000 år tidligere 
end den rent faktisk fandt sted. Hvis Gud virkelig findes, så er der næppe 
anden forklaring end at han er en drillepind! En ironiens mester, ligefrem! 
 Fordi det er i hans navn, de fleste mennesker er 
blevet slået ihjel? 
 Det kan ikke være nogen nem skæbne at væ-
re Vorherre! 
 Nå! Det var altså den første epoke i viden-
skabernes paradigmependul: filosofferne og deres kærlighed til viden! 
Bum! Og epoken varede indtil romerriget bredte sig ud over hele middel-
havsområdet og filosofien stagnerede. Romerne bidrog nemlig ikke meget 
til filosofien og videnskaben, men rent teknologisk var de suveræne! De op-
fandt både cement og kloakering og en hulens masse andre ting som det 
skulle tage os mere end tusinde år før vi genopfandt. Dampmaskinen 
blandt andet. 
 Den blev opfundet af romerne? 
 Men de havde så mange slaver som ville blive arbejdsløse hvis den 
blev taget i anvendelse, så det gjorde den ikke! – Til gengæld kom romerne 
især til at præge Europa ideologisk med hensyn til lovgivningen, fordi 
Romerretten kom til at gælde i alle deres besatte områder. Og når diverse 
europæiske fyrster senere skulle udvikle deres egen lovgivning, så var det 
som regel Romerretten de forsøgte at kopiere. Christian V’s Danske Lov fra 
1683, for eksempel, som ellers i øvrigt byggede på den germanske tradition 

200 fvt. – 400 
teknologi frem for 

filosofi 
Ils sont fous ces romains! 

Asterix 
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og dansk tradition, og hvor danskerne for første gang opnåede lighed for 
loven, var inspireret af Romerretten. Og ét af de romerske fingeraftryk på 
den danske lov var at majestætsfornærmelse blev straffet med håndsafhug-
gelse inden selve henrettelsen. 
 I Danmark? 
 Ja, sgu-fandeme! – Fra grækernes fokus på 
videnskab og filosofi, svingede pendulet altså til ro-
mernes teknologi og pragmatik, men så snart kristen-
dommen helt bogstaveligt satte sig i højsædet i Rom, 
så svingede pendulet til teologi og dogmatik. Viden 
blev til et spørgsmål om tro, og tvivl på Biblen og 
dens ufejlbarlighed blev ikke tolereret! Selve skiftet 
mellem det sekulære Rom og det kristne Rom med den katolske kirkes vi-
densmonopol skete i løbet af perioden fra år 300 til 400. – Og nu er vi så i 
den moderne tidsregning efter år 1, og vi er i gang med den del af kirken 
som jeg sprang lidt let henover, da vi talte om kristendommen før. 
 På synoder og kirkemøder i 200- og 300-tallet mødtes nemlig kirkens 
øverste mænd, og det gjorde de dels for at bekæmpe gnostikerne – der jo 
altså selv havde blandet jødisk mytologi og orientalsk spiritualitet og 
mysticisme med græsk filosofi, men ikke på den rigtige måde – og dels for 
at kanonisere de kristne tekster. Det vil sige: skulle Det gamle Testamente 
være med i den kristne Bibel eller ikke? Skulle Thomasevangeliet være med 
eller ikke? Skulle en række andre tekster være med eller ikke? Og hvilken 
rækkefølge skulle de så have, dem der rent faktisk skulle være med? Det 
var på de samme møder kirken fastslog en lang række af sine dogmer.  
 Altså det man skal tro på for at være kristen? I 
300-tallet? 
 Blandt andet havde man i et par hundrede år 
diskuteret, hvorvidt Jesus var helt Gud eller halvt 
Gud, om han var helt menneske eller halvt menne-
ske, om han var skabt eller født eller havde været 
til fra evighed og til evighed lige som sin far, der jo 
i bund og grund var ham selv – i hvert fald med en 
vis procentdel. – Eller om han måske bare var et helt almindeligt menneske 
som på ganske normal vis var blevet født af en jomfru, og først ved dåben 
havde modtaget sin guddommelige kraft af Vorherre. Eller om han måske 
var født af denne jomfru, og derefter ved egen indsats havde tilegnet sig det 
guddommelige og på en art særlig vis var blevet adopteret af Gud.  
 A-hvad? 

Gud og Bibel kontrol-
lerer videnskaben  

400-1500 
“Hvad lavede Gud, før han skabte 
universet?”  
Hvortil Augustin svarede:  
”Han var ved at forberede Helvede 
til folk, som stiller den slags 
spørgsmål!” 

The Son has his existence 
unbegotten along with God, ever 
being begotten, without having been 
begotten; God does not precede the 
Son by thought or by any interval 
however small: God has always 
been, the Son has always been; the 
Son is from God himself. 

Fra Arius’ brev til 
 biskop Eusebius i Nicomedia 

J. Stephenson 
A New Eusebius  
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 Og bølgerne gik højt, kan jeg godt love dig! Blandt andet havde man 
”den arianske strid” som stod på i årevis: Arius hed en af presbyterne i den 
tidlige kirke, en slags præst med andre ord, og han kunne ikke tilslutte sig 
tanken om at der skulle befinde sig noget ved siden af Gudfader som skulle 
være artsforskelligt fra alt andet, altså en slags ikke-menneskeligt appendix 
til Vorherre. Tværtimod mente han at Logos-Kristus, altså Guds Ord havde 
eksisteret sammen med Gud siden verdens skabelse, og ved inkarnationen – 
Mariæ befrugtning, altså – havde antaget et virkeligt menneskelegeme som 
havde sin egen frie vilje og efterhånden havde tilegnet sig etisk fuldkommen-
hed.  
 Dette var Kejser Konstantin – som var Roms 
kejser og som betragtede sig selv som direkte valgt af 
Gud – dog ikke enig med Arius i! Derfor indkaldte 
han til kirkemøde i Nikæa i 325. Her fik hans teo-
loger trumfet igennem at Arius tog fejl og at ”Sønnen 
var sand Gud, født, ikke skabt og af samme væsen 
som Faderen”. Bum! Derefter blev Arius og hans 
tilhængere lyst i band og smidt på porten! 
 De kristne skændtes allerede den gang? 
 Jesu disciple har formentlig også skændtes om, 
hvad vej de skulle gå! 
 Mænd hader at spørge om vej! 
 Nå, men ævlet og kævlet i kirken holdt jo ikke 
op med dét! Ikke desto mindre nåede de frem til en 
slags enighed om treenigheden og treenighedsdogmet om Faderen, Sønnen 
og Helligånden omkring år 390. 
 Står treenigheden ikke i Biblen? 
 Ikke de Bibler jeg har læst! Det gør juleaften og 
trosbekendelsen i øvrigt heller ikke, de blev nemlig 
også først opfundet i denne her epoke. 
 Det er her den græske tankegang kommer ind? Kirken konstruerer det ”per-
fekte system” ”omme bag” den sansede verden? 
 Du aner simpelthen slet ikke, hvor dygtig du er! 
 I 380 udstedte Theodosius den Store så Den milanesiske Forordning 
der forbød alle hedenske religioner og gjorde en ende på Konstantins reli-
gionsfrihed fra 313. Til gengæld blev kristendommen statsreligion for alle 
romerske borgere, og det var også i Milano at Augustin konverterede til 
kristendommen i 387. Nå! Augustin hører vi ikke så meget til i protestan-
tismen, men han er og har til alle tider været én af de helt store nøgleper-

The faith is as follows...: to believe 
in one God, Father almighty, in-
comprehensible, immutable and 
unchangeable, providential ruler 
and guide of the universe, just, 
good, maker of heaven and earth 
and of all the things in them, Lord 
of the law and of the prophets and 
of the new covenant;  
and in one Lord Jesus Christ, his 
only begotten Son, begotten not 
from that which is not but from 
the Father, not as made but as 
properly an offspring, but begotten 
in an ineffable, indescribable 
manner, because only the Father 
who begot and the Son who was 
begotten know, who exists 
everlastingly and did not at one 
time not exist. 

Fra slutdokumentet fra Nikea 325 
J. Stephenson, A New Eusebius 

Jesus: Gå derfor hen og gør alle folkeslag-
ene til mine disciple, idet I døber dem i 
Faderens og Sønnens og Helligåndens 
navn 

Mattæus 28:19 
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soner i den katolske kirke. Sankt Augustin, hedder han i dag. Faktisk er han 
én af de teologer der med sine tanker og overvejelser har været med til at 
forme kristendommen mest. Pavedømmet blev så formelt indstiftet i 440 
med Leo den Store som blev øverste myndighed; ikke alene i religiøse 
spørgsmål, men også i verdslige. – Farvel ”giv kejseren hvad kejserens er”! 
Men ifølge den moderne katolske kirke var han slet ikke den første pave. 
Katolicismen tæller 48 paver før Leo den Store. Simon Peter fra Det nye 
Testamente som du uden tvivl ikke aner, hvem er, skulle i så fald være den 
første. Men som politisk indstiftet institution med reel magt bag sine 
beslutninger, opstod pavedømmet i år 440! Bum! 
 Og så var Middelalderen i gang? 
 Og hvis vi så laver et skarpt skel mellem videnskab og teknologi og 
teologi, hvor videnskaben er det vi opfatter som viden om verden for dens 
egen skyld, teknologi er viden og opfindelser der opfylder et praktisk, 
nyttigt eller fornøjeligt formål, og teologi er ”viden” om Gud, så forsvandt 
videnskaben. Fuldstændigt. Tilbage var kun teologien og teknologien. Og 
teologien gav ikke plads til at der fandtes videnskab. Tværtimod. Al 
”videnskab” kom fra nu af udelukkende at handle om at tolke Biblen og 
finde sandheden med hensyn til Sandheden. Den eneste ”videnskab” som 
fandtes, var teologien med andre ord. Læren om Gud. 
 Hvordan kan det være videnskab? 
 Når man ikke stiller nogen krav til videnskaben om at dens resultater 
skal baseres på noget der kan måles, vejes eller i det hele taget efterprøves 
af andre, for at det skal anses for videnskab, så kan man godt. Fra 1000-
tallet kom det til at hedde Skolastik. Som egentlig bare betyder ”skolelær-
dom”.  
 Er det så ikke bare ”lærdom” og ikke ”videnskab”? 
 Jo. Men de betragtede selv deres tanker og ”lærdomsresultater” som 
”forskning” der faktisk sagde noget om, hvordan verden virkelig er. De 
havde ingen videnskabsteori som kunne opstille kriterier for, hvad der kan 
betragtes som gyldig viden, og hvad der ikke kan. Deres ”viden” var et 
sammensurium af fysiske iagttagelser, systematiske spekulationer, bibelske 
beretninger og mystiske visioner. Billedsprog og Bibelsnak i én skøn forvir-
ring. Det er fremragende teologi! Det er ofte utroligt smukke fortolkninger 
og mytologiseringer af verden. Dybe esoteriske tanker og et fantastisk bil-
ledsprog. Imponerende allegorier, fine betragtninger. Men det siger ikke 
noget fysisk anvendeligt om verden som den er. Deres ”studieobjekt: 
verden” blev undersøgt for at blive bragt i overensstemmelse med det som 
stod i Biblen, og Biblen blev ikke betragtet som allegoriske beretninger eller 
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symbolske handlinger der skulle tolkes for at give mening for den enkelte, 
den var værktøjet til resten. Dét de søgte var endegyldige svar på verdens 
indretning!  
 Det græske system? 
 Koblet med den jødiske historie. Dødsens alvor! Lige dele Skabelses-
beretning, Jobs Bog og Aristoteles. De forsøgte at afklare forholdet mellem 
troen og fornuften, bevise Guds eksistens, finde beviser på Biblens ufejl-
barlighed og udtænke, hvad der mon kunne være Gudfader velbehageligt 
at man stillede op med de vantro. Ikke for at finde flere forklaringsmodeller 
som kunne stå side om side som moderne samfundsvidenskab, eller for at 
skabe den for tiden bedste lovgivning som i moderne jura, men for at finde 
Svaret.  
 Med alle mulige og umulige intellektuelle 
krumspring kom de med det ene forsøg på et guds-
bevis efter det andet. Det lykkedes selvfølgelig 
aldrig. Gud kan ikke bevises. Glemt var den græske 
empiri og ønsket om at udforske naturen på naturens 
og videnskabens præmisser. Inde i varmen var kun 
Aristoteles og hans system; tankerne om det gud-
dommeligt perfekte skabelsesværk og den bagved-
liggende geometriske orden. Man var overbevist om 
at en perfekt Gud måtte have indrettet verden efter et 
perfekt system. – Et lidt cirkulært argument, kunne 
man sige. Så forblændede var kirkens mænd af 
Aristoteles at en argumentation ganske enkelt kunne 
afsluttes med et ipse dixit! ”Han har selv sagt det!” – 
Underforstået: Aristoteles siger selv at bla-bla-bla… 
 Og så var det et gyldigt argument? 
 Argumentationslogikkens fader som hævdede at et arguments gyl-
dighed aldrig kan afhænge af, hvem der fremfører det, men udelukkende af 
dets form og dets indhold, blev nu selv gjort til sandhedsvidne. – Gud er 
ikke alene en drillepind, han er ironiens mester!  
 Uden at kristendommen opdagede det? 
 Kan det blive mere ironisk? – Skolastikken tog 
sin form med Anselm af Canterbury som sagde 
Credo, ut intelligam ”jeg tror for at jeg skal kunne er-
kende”. 
 Tro først, viden så? 
 Men så kom Abélard der sagde at det var noget pjat; Man kunne højst 

Det forholder sig virkelig sådan, 
at Gud ikke kan tænkes ikke at 
være til. Thi der kan tænkes at 
være et væsen til, som ikke kan 
tænkes ikke at være til. Og det er 
større end det, der kan tænkes 
ikke at være til. Derfor; Hvis det, 
som ikke kan tænkes at 
overtræffes af noget større, kan 
tænkes ikke at være til, så er 
selve det, der ikke an tænkes at 
overtræffes af noget større, ikke 
det, som ikke kan tænkes at 
overtræffes af noget større. Men 
dette kan ikke stemme. Således 
er der i virkeligheden et væsen 
til, som ikke kan tænkes at over-
træffes af noget større sådan at 
det ikke kan tænkes ikke at være 
til. Og dette væsen er du, Herre, 
vor Gud. 

Anselm af Canterbury 

 

Det er selvindlysende, at sandheden er til. 
For den, der nægter, at sandheden er til, 
indrømmer at den er til. For hvis 
sandheden ikke er til, er det sandt, at den 
ikke er til. Men hvis noget er sandt, må 
sandheden eksistere. Gud er sandheden 
selv (Joh. 14,6: Jeg er vejen, sandheden og 
livet). Altså er det selvindlysende at Gud 
eksisterer. 

Thomas Aquinas 
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nå frem til trossætninger der ikke stred mod fornuften. Men det lå betænke-
ligt nær selvstændig tænkning, og derfor sørgede Bernhard af Clairvaux for 
at få flere af Abélards udsagn erklæret for kætterske. – Har du set Being 
John Malkovich? 
 Filmen? 
 Hvad handler dukketeateret om i begyndelsen? 
 Det er sådan temmelig sensuelt? 
 Abélard og hans veninde Hëloise! To vanvittigt højt begavede menne-
sker! Der skete imidlertid det at hun blev gravid – det kan jo ske selv for 
højt begavede mennesker – han blev kastreret, og begge endte de derefter 
deres dage i kloster. Nå! Den sidste store skolastiker som vi lige skal huske 
at nævne, det er Thomas Aquinas. 
 Vi har muslimerne at takke for at resten af den 
græske filosofi ikke gik tabt? 
 Mens kirken gjorde, hvad den kunne for at 
lægge al tankevirksomhed ind under Biblen og dens 
verdensbillede, så blomstrede filosofien, videnskaben 
og lægekunsten under islam. Sammen med alky-
mien.  
 Fremstillingen af guld? 
 Og dillen bredte sig til Europa i 1200-tallet. Det 
er simpelthen fra araberne vi har ordet. Al-kemi. 
Men spørgsmålet er, om det overhovedet var guld de 
forsøgte at fremstille. Altså guld-metal. De var for-
mentlig mindst lige så meget på jagt efter det ånde-
lige guld som det mineralske guld, selvom de selv-
følgelig bildte konger og fyrster ind at de forsøgte at fremstille almindeligt 
guld, så de fik penge at arbejde for. Alkymien var nemlig nogenlunde lige 
dele kemiske eksperimenter og åndelige besværgelser. Borte var ihvertfald 
de gamle grækeres adskillelse af naturvidenskab og mytologi. 
 Mystik, simpelthen? 
 Remser, bønner, meditationer, ekstaser og en skæppe loddetin. – 
Hvad betyder ”mystik”? 
 Noget mærkeligt? 
 Mystækos, det er græsk og betyder hemmeligt, og det var al viden i 
middelalderen. Ihvertfald hvis man ikke kunne latin. – Hvor kommer ud-
trykket hokus pokus fra? 
 Tryllekunstnerne? 
 ”Hoc est corpus”. Det var dét præsten sagde under nadveren, og dem 

(...) Hvad angår kvinden, så under-
søgte den frankiske læge hende og 
sagde: "”Inde i hovedet har hun en 
djævel, der er forelsket i hende. 
Klip alt håret af hende.” Det gjorde 
man så. Så begyndte kvinden igen 
at spise deres mad fyldt med 
hvidløg og sennep, der jo forværrer 
tæringen. ”Så er djævelen trængt 
længere ind i hovedet”, påstod 
lægen. Og han greb så en barber-
kniv og gav hende et korsformet 
snit, blotlagde kraniet og gned 
såret med salt. Kvinden døde på 
stedet. Jeg spurgte så ”Har De 
stadig brug for mig?” De sagde nej, 
og jeg drog af sted efter at have 
lært en hel del mere om frankernes 
lægekunst end jeg vidste før. 
 

Ussama Ibn Munqidh, 1100-tallet 
 

Amin Maalouf, 
 Korstogene ifølge araberne 
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der ikke kunne latin vidste ikke, hvad det betød og så lød det bare som 
”hokus pokus”. – Men hvad betyder det så; ”hoc est corpus”? Kan du så 
meget latin? 
 ”Her er kroppen”, vel så? 
 Bravo! Og handler selvfølgelig om at i den katolske kirke har man 
dogmet om transsubstantiationslæren, altså at når præsten siger velsig-
nelsen over brødet og vinen, så forandres brødet og vinen rent faktisk til Jesu 
Kristi legeme og blod. Det er altså ikke bare to symboler, men Ordets fak-
tiske legeme. – Og du skal ikke bede mig forklare, hvad de så mener med 
det! Jeg forstår det simpelthen ikke! Og det er der formentlig heller ikke 
mange af middelalderens kirkegængere der har gjort. Deraf udtrykket 
”hokus pokus”. Og det var så også et af de dogmer som Reformationen 
gjorde op med, og en af de væsentligste årsager til at katolikker og prote-
stanter ikke har kunnet holde nadver sammen de sidste 500 år. Nå! 
 Du er virkelig ude efter kristendommen, hva’? 
 Nej, jeg er ikke ”ude efter kristendommen”, 
jeg mener faktisk at den har en masse at byde på! 
Mere end nogen sinde, formentlig! Men når man i 
det 21. århundrede kan høre og læse danske præs-
ter der i ramme alvor udtaler at demokratiet er en 
specielt kristen ting, fordi ”Gud blev menneske” så 
må jeg altså bede om mine himmelblå! Er én milli-
ard indere så ikke demokrater? Eller er de netop 
demokrater, fordi nogle af hinduismens guder har 
menneskeskikkelse? Og mig bekendt blev demo-
kratiet opfundet af grækerne mere end 300 år før 
kristendommen. Så hvad er det for noget vås? Jeg 
er simpelthen træt af at høre på præster og andet 
godtfolk som sætter kristendommen og islam – el-
ler resten af verden for den sags skyld – op over for 
hinanden og giver kristendommen æren for demo-
kratiet og ytringsfriheden, kvindernes ligestilling, 
vores basale frihedsrettigheder, grundlaget for den 
moderne videnskab og i det hele taget hele den mo-
derne samfundsindretning og den moderne retsstat, 
når dét der hovedsagligt har kendetegnet kirken 
gennem al den tid den har haft magt, det har været præcis det modsatte! 
Når kirken har ført nøjagtigt den samme kamp mod moderniteten som selv 
samme godtfolk bebrejder islam i dag! 

Emirens forargelse var helt natur-
lig for araberne i det 12. århund-
rede. For dem var en domsfældelse 
en alvorlig ting. Dommerne, kadi-
erne, var højt respekterede menne-
sker, der før det afsagde kendelse 
måtte følge en nøjagtig procedure, 
fastlagt i Koranen: anklage, for-
svar, vidneudsagn. Den ”Guds-
dom” som vesterlændingene så 
ofte søgte tilflugt til, forekom dem 
at være en makaber farce. (...) 

Man havde fyldt en stor tønde 
med vand. Den unge mand, der 
var under mistanke, blev bastet 
og bundet. Et reb blev fastgjort 
under armhulerne, og han blev 
kastet i vandet. Hvis han var 
uskyldig, sagde man, ville han 
synke til bunds, og så ville man 
straks trække ham op af vandet 
med rebet. Hvis han var skyldig, 
ville han ikke kunne synke. Da 
den ulykkelige blev kastet i 
vandet, forsøgte han af al magt 
at synke til bunds, men det 
lykkedes ikke, og han måtte 
underkaste sig deres strenge lov, 
måtte Gud straffe dem! Man 
stak derpå en glødende syl i 
øjnene på ham og blindede ham. 
 

Ussama Ibn Munqidh, 1100-tallet 
 

Amin Maalouf, 
 Korstogene ifølge araberne 
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 Der er ingen tvivl om at vores kirke i dag går ind for demokrati og 
ytringsfrihed, kvinders ligestilling, menneskerettigheder, vores moderne 
samfundsforhold og de videnskabelige og teknologiske frembringelser som 
vi har skabt, men ligefrem at tage æren for det, det er altså ganske seriøst på 
kanten af det som den selv samme kirke har opført i sin egen salmebog som 
det ottende bud! 
 Argumentet holder ikke? 
 Nej, det gør det ved grød ikke! Demokrati er opfundet af mennesker 
der kan tænke selv. Bum! Det er af mennesker og for mennesker, og Vor-
herre har ikke haft en snus med sagen at gøre! I den ene eller den anden 
inkarnation! I stedet for konstant at rode politik og religion sammen, burde 
vi så ikke efterhånden være i stand til at ”give kejseren hvad kejserens er”? 
Det kan vel for fanden da ikke være så svært? Ville det ikke også blive en 
meget mere interessant dialog med resten af verden, hvis kristendommen 
begyndte at dele ud af sine erfaringer med overgangen til moderniteten 
frem for at tage patent på den?  
 Hvad med jødedommen? 
 Hvad med den? 
 Har den også undertrykt videnskaben og demokratiet?  
 I dag har den ikke noget problem med nogen af delene. Ligesom 
kristendommen. Og formentlig størstedelen af verdens muslimer, for den 
sags skyld. Men undervejs, op gennem middelalderen og et godt stykke ind 
i renæssancen og oplysningstiden, i de spredte perioder, hvor jøderne ikke 
skulle bruge alle deres ressourcer på at slippe for forfølgelse, da havde jøde-
dommen nøjagtigt de samme problemer! Kæmpede nøjagtigt den samme 
kamp imod moderniteten og forsøgte at holde fast i Biblen. Det bedste ek-
sempel er den ortodokse menighed i Holland der så sent som i 1600-tallet 
formåede at ekskommunikere to af århundredets største humanister. Baruch 
Spinoza og Uriel da Costa. Simpelthen fordi de ikke troede og tænkte i 
overensstemmelse med rabbinerne. Begge to tvivlede på sjælens udødelig-
hed, og Spinoza der var en rationel tænker, hævdede at Gud kun kan erken-
des som filosofisk begreb. Uriel da Costa kom til Amsterdam fra Portugal, 
hvor han var blevet tvangskristnet og oven i købet havde arbejdet i kirken 
for at undgå inkvisitionen, og han hævdede tillige at alle religioner var 
menneskeskabte. Det kunne rabbinerne ikke lide! 
 Sagde du ikke at jødedommen ikke har nogen dogmer? 
 Jo. Men den har 13 trosartikler fra 1100-tallet som beskriver, hvad 
jødedommen står inde for, og dem var det ikke så klogt at sige åbenlyst 
imod. – Trosartiklerne blev sjovt nok udarbejdet i Egypten netop mens 
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muslimer og jøder og kristne kunne finde ud af det med hinanden; fordi de 
kristne og muslimerne havde dogmer og trosbekendelser, gik rabbineren 
Maimonides i gang med også at lave nogen til jøderne! 
 ”So ein Ding müssen wir auch haben”? 
 Han har sikkert haft kristne og muslimske 
kolleger som gerne ville vide, hvad jøderne gik og 
troede på. Maimonides’ trosartikler har bare aldrig 
haft dogmatisk bekendelsesmæssig status. De var 
deskriptive, ikke normative. Og sådan er det stadig-
væk. Der er ingen der bliver ”hørt” i dem. Men i 
1600-tallet var de alligevel ikke noget man spøgte 
med! – Så for at svare på dit spørgsmål: jo, jødedom-
men havde nøjagtigt de samme problemer med 
moderniteten som de to andre religioner. Og også 
den samme type ”oprørere”. Men mens hele udvik-
lingen fandt sted, mens videnskaben begyndte at 
løsrive sig fra religionen, havde jøderne rigeligt at 
gøre med at overleve, og de havde ihvertfald ikke 
nogen mulighed for at håndhæve nogen form for 
magt, andet end at ekskommunikere dem der tænkte 
for ureligiøst. Spinoza konverterede så sjovt nok til 
kristendommen, og da Costa begik selvmord. Jøde-
dommen er altså lidt svær at få til at passe ind i 
regnestykket; det er ikke til at sige, hvad den ville 
have gjort, hvis den havde haft frihed til at foretage 
sig noget. – Og med disse ord, lad os se at afslutte 
middelalderen og det paradigme, hvor Biblen 
kontrollerede videnskaben. Selv om vi på ingen 
måde har ydet perioden retfærdighed! Vi har for 
eksempel slet ikke været inde på korstogene – som 
startede hvornår? 
 1200-tallet? 
 1095! – Hvor mange var der? 
 To? Tre? 
 Syv! – Hvornår var det sidste? 
 1300-tallet? 
 Sluttede i 1270. Generelt en fiasko for europæerne, tror jeg roligt at 
man kan sige! Kirken erobrede ikke det hellige land tilbage, kristendommen 
fik ikke fingrene i Den hellige Stad! Men det var dér vi kom i kontakt med 

Ophøjet og lovet være den levende 
Gud, Han findes, og tiden sætter 
ingen grænser for Hans eksistens. 
 

Han er én, og ingen enhed er som 
Hans; uransagelig og uendelig er 
Hans enhed. 
 

Han har ikke legemlig form og er 
ikke noget legeme; Hans hellighed 
kan ikke lignes med noget som helst. 
 

Han var, før nogen ting blev skabt, 
først af alt, men selv uden begynd-
else. 
 

Se, Han er verdens herre, og hver 
en skabning vidner om Hans storhed 
og Hans kongemagt. 
 

Fra Ham udstråler profetiens ånd, 
den gav han til Mænd, som valgtes til 
at forherlige Ham. 
 

Der opstår aldrig mere i Israel en 
profet, der skuer Hans herlighed så 
klart som Mosheh. 
 

Sandhedens lære gav Han, den 
almægtige, sit folk ved denne sin 
profet, der nyder tillid i Hans hus. 
 

Gud udskifter ikke sin lære og vil 
aldrig nogensinde ombytte den med 
nogen anden. 
 

Han ser og kender vore hemmeligste 
tanker, Han skuer en tings slutning 
straks ved dens begyndelse. 
 

Den hengivne giver Han løn for hans 
gerning, den onde sender Han straf 
for hans ondskab. 
 

Når tiden er inde vil Han sende os 
sin salvede for at udfri dem, som 
håber på en endelig frelse.  
 

De døde vil Gud i sin store kærlig-
hed vække til nyt liv. Lovet være 
Hans ophøjede navn i al evighed! 

Den jødiske bønnebog, 2002 
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araberne og al den teknologi og de kundskaber som de havde. For slet ikke 
at tale om Fibonaccis møde med positionstalsystemet som han så introduce-
rede til europæerne. Men vi skal jo også være færdige! 
 Og så må videnskaben vige? 
 Så du kan komme hjem og få din pizza, inden ham supergeniet be-
gynder at skære sig i fingrene i desperation!  
 Vores gode ven Fibonacci levede i 11-1200-tallet og skrev sin Liber 
Abaci med de oscillerende kaniner, så totalt mørke var det ikke. Men 
pudsige tal og kaniner var selvfølgelig heller ikke noget kirken behøvede 
forbyde. Der blev også bygget imponerende kirker og katedraler, så den 
ingeniørmæssige side af teknologien havde det faktisk også fint. Det samme 
havde landbrugsteknologien. Og så kom middelalderen i øvrigt først til 
Danmark efter at vi blev kristne i 900-tallet, og først dér kunne vi så også 
efterhånden regne os som en del af det gode selskab, the hip crowd! Efter-
hånden som kristendommen gjorde det af med vikingekulturen. Så dels 
havde vi slet ikke indblik i det kristne verdensbillede på vores bredde-
grader tidligere, dels tog det cirka 600 år fra middelalderen opstod, og til vi 
blev en del af den.   
 De havde ikke fjernsyn til at sprede nyhederne med 
den gang? 
 Det havde de nemlig ikke!  
 Gud og Bibel havde altså videnskaben i sin 
hule hånd i middelalderen, men pendulet svingede, 
og det svingede til renæssancen og oplysningstiden, 
hvor videnskaben løsrev sig fra religionen og mere 
eller mindre tvang den i knæ. 15- og 1600-tallet betød nærmest en eksplo-
sionsagtig udvikling for naturvidenskaben og teknologien, men også de-
kompleksitet. Ny teknologi, nye samfundsforhold, sociale omvæltninger. 
De nye opfindelser ødelagde både gamle vaner og gamle erhverv og skabte 
turbulens i de økonomiske strukturer man havde kendt indtil da. 
 Nye ejerforhold og en omfordeling af kapitalen? – Jeg synes jeg kommer til at 
lyde som en forfærdelig gammelmarxist af det her! 
 Du manglede stort set bare at sige ”udbytning af arbejderklassen”, så 
havde den været hjemme! Nå! Det begyndte med isolerede tilfælde af 
videnskabelig nytænkning i 14- og 1500-tallet, men omkring år 1600 stod 
renæssancen i fuldt flor. Selv om religionerne kæmpede imod. – Og hvad 
betyder ”renæssance”? 
 ”Genfødsel”. 
 Renæssancen var genfødslen af filosofien og naturvidenskaben oven 

Videnskaben kontrol-
lerer Gud og Bibel 

1500-1800 
Blandt alle goder for menneskeheden 
fandt jeg ingen så stor som opdagelsen 
af kunster, evner og bekvemmelig-
heder, der kan forbedre menneske-
livet. 

Francis Bacon, 1603 
Fra Svend Erik Stybe, Idéhistorie 
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på middelalderen. Og middelalderen kalder vi egentlig også kun ”middel-
alderen”, netop fordi den ligger mellem antikken og ”genfødslen”. Nå! I 
midten af 1400-tallet opfandt Gutenberg bogtrykkerkunsten med løse typer, 
det vil sige én metaldims pr. bogstav, og så var der ingen vej tilbage: det 
blev muligt at masseproducere bøger til overkommelige priser, og alle 
mulige tanker kunne pludselig blive spredt i et omfang det aldrig havde 
været muligt før! 
 Og en masse munke blev arbejdsløse? 
 Så fik de tid til noget andet. Heksejagt, for eksempel. Oprør mod 
pavestolen. Forbedring af landbruget og kogekunsten. Undervisning og 
studier. Gutenberg begyndte at trykke sine bøger i 1440’erne, og én af de 
ting han trykkede, var den berømte ”42-linjede Bibel”. Fra 1450 til 1455 
trykkede han den i det svimlende antal af 200 eksemplarer! Det var noget 
der rykkede, kan jeg godt betro dig! Bøgerne var stadigvæk uden for menig-
mands husholdningsbudget, men sammenlignet med, hvad det før havde 
kostet at fremstille en enkelt bog, dengang man var nødt til at håndskrive 
alting, så blev bøger nærmest forrykt billige. Luther skriver for eksempel et 
sted at hans trykte Bibel kostede det samme som en hest. 
 Og en håndskrevet Bibel? 
 Det melder historien ikke noget om. Men du kan være sikker på at det 
har ligget i nabolaget af en spritny Ferrari! Nå! I første omgang var præster-
ne imidlertid temmeligt tøvende over for, om man nu kunne tillade sig 
sådan at gengive den hellige skrift mekanisk, men de lod sig hurtigt over-
bevise om at det kunne man nok godt! I 1480 var der cirka 100 byer som 
havde et trykkeri med Gutenbergs ”løse typer” og i 1500 var der omkring 
250! Eksponentielt stigende kompleksitet og dekompleksitet. Bogtrykker-
kunsten var en forudsætning både for humanismens udbredelse, for 
Luthers reformation, og for den videnskabelige produktivitet som fulgte 
efter. – Og nu sad jeg godt nok og blærede mig med min hukommelse, men 
nu skal jeg alligevel have et stykke papir at holde mig til. Med årstal. Og 
nogle af de begivenheder som vendte op og ned på vores verden i renæs-
sancen. Hør her: 1492, Columbus opdager Amerika. 1498, Vasco da Gama 
finder søvejen syd om Afrika til Indien. 1502, de første afrikanske slaver 
fragtes til Amerika. 1520, Peter Henlein i Nürnberg opfinder lommeuret. 
1526, Thomas More skriver Utopia. 1517, Luthers teser på kirkedøren i 
Wittenberg. 1519-1522, den første jordomrejse. 1538, tyrkerne bringer kaffen 
til Europa. – Slet ikke dårligt, når vi nu alle sammen skulle til at have en 
protestantisk arbejdsmoral og lommeuret lige var opfundet. – Er der mere, i 
øvrigt? 
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 En sjat. – Skal jeg hente noget? 
 Vi drikker kaffe i morgen! – Tager du basser med? 
 Wienerbrød? 
 Ja for satan! – Nå! Der er flere årstal! Men vi skal lige dvæle ved 
renæssancens ubetinget største geni – og hvem var det? 
 Newton? 
 ”Newton”! Jeg skal give dig ”Newton”, skal 
jeg! Leonardo da Vinci, din torsk! For ud over alle de 
malerier og opfindelser han skabte, så gjorde han 
som videnskabsmand noget ret banebrydende! Ikke 
alene brød han kirkens tabu omkring dissektion af 
lig, og derfor var han den første i Europa som gen-
nemførte anatomiske studier og overhovedet kunne 
sige noget om menneskekroppen som ikke var byg-
get på gætteri. – Hans studie af et menneskefoster fra 
1512 er fuldstændigt uovertruffet! Han var også den 
første der løbende gjorde optegnelser over det han 
opdagede, og den erkendelse han nåede frem til. 
Efterhånden som arbejdet skred frem. Altså var han 
den første europæiske videnskabsmand, hvor den 
videnskabelige proces fik en betydning. Og derfor er 
han interessant den dag i dag. Vi kan simpelthen 
eftergøre mange af hans opfindelser og opdagelser, 
ene og alene af den grund at han var omhyggelig 
undervejs. Nå! Tilbage til årstallene: 1540, Jesuiter-
ordenen oprettes som Pavens modtræk til Reforma-
tionen. 1542, Cardano opfinder regning med imagi-
nære tal. 1564, Shakespeare bliver født, og Europa 
stifter for første gang bekendtskab med blyanten. – 
Det er sgu da morsomt! Shakespeare bliver født samtidig med blyanten! 
1565, grundlæggelsen af Londons børs og dermed en form for moderne 
kapitalisme og fri handel. 1579, Vieta udvikler decimalbrøkregningen. 1584, 
for første gang får vi tobak og kartofler i Europa. 1591, Shakespeare skriver 
Romeo og Julie. Med eller uden blyant. 1592, Galilei opfinder termometeret. 
1601, det første juletræ ser dagens lys i Tyskland. 1606, hollænderne bringer 
te fra Kina. 1633, Galilei må afsværge påstanden om at jorden bevæger sig. 
1675, Leibniz opfinder integralregningen og differentialregningen. 1691, 
verdens første dampmaskine siden romerne, og 1694, Bank of England. Og 
oven i det alt sammen skrev Machiavelli Fyrsten, og filosofien løsrev sig fra 

Leonardo da Vinci (1452-1519) 
gjorde præcise geologiske iagttag-
elser, fremsatte den rigtige forklaring 
på forekomsten af havdyrskaller inde 
i landet og beskrev vands korrode-
rende virkning. I botanikken gjorde 
han opdagelser vedrørende bladstil-
ling og bladenes vandoptagelse, 
forstod årringenes betydning og 
plantesaftens funktion. Han foretog 
dissektioner af mennesker og dyr og 
efterlod en serie fremragende 
anatomiske tegninger og optegnelser; 
han beskrev levende væseners 
udvikling fra fosterstadiet samt 
skelettets funktion og bevægelsens 
fysiologi; han gjorde en teknisk 
opfindelse til dissekering af øjne og 
originale iagttagelser af synets 
fysiologi. Gennem sine anatomiske 
studier af fugle og sin opdagelse af 
luftmodstanden forstod han meget af 
flyvningens princip; han konstruerede 
svævefly og tegnede faldskærme og 
en helikopter. Han gjorde vigtige op-
dagelser i hydraulik og mekanik og 
opfandt, i det mindste i princippet, 
hjulbåden, bagladegeværet og kugle-
sprøjten, det cylindriske projektil og 
kødhakkemaskinen. 

Lademann’s leksikon, 1999 
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religionen, da Costa tog sit eget liv; Spinoza blev født 1632 og døde i 1677!  
 – Hvad siger du så? 
 At jeg altid bare har gået og tænkt på reformationen som en masse gamle 
mænd i kniplinger og store hatte!  
 De tænkte faktisk nogle ret interessante tanker, disse kniplingsklædte 
herrer! – Og så kan du i øvrigt lægge mærke til at her er der absolut ingen 
sammenhæng mellem tøjet og strømningerne i tiden! Moden skiftede, og 
der var tale om modreaktioner, men man kan ikke bruge semiotikken til at 
sige noget som helst om, hvorfor de havde hatte og kniplinger i 1600-tallet, 
men pudderparykker i 1700-tallet! 
 Men når man tænker over de ting som du lige nævnte her, begivenhederne, 
opfindelserne, tankerne, de er jo så integrerede en del af vores verdensopfattelse at 
man slet ikke kan forestille sig, hvad for et verdensbillede menneskene havde før de 
her tanker og opfindelser! 
 Præcis. Og derfor trivedes hekse og trolde så særdeles fremragende 
ude i mørket! Fuldstændigt andet verdensbillede! Og det er lige netop dét 
tidspendulerne handler om: hvert pendul udgør et lag i vores verdens-
forståelse, og hver epoke bidrager med nye informationer, nyt indhold i 
netop det lag. Med trendpendulet gjorde den ene periode ikke den store 
forskel i forhold til den anden, for det drejede sig kun om overfladiske 
strømninger. Men kan du se, hvordan de nye tanker og idéer som para-
digmependulet præsenterer, stadig formår at forme vores måde at se og 
forstå verden på? Vi har stadig spor af de gamle grækere og skolastikken i 
vores måde at tænke på. Vi har erfaringerne fra renæssancen at forholde os 
til. We’ve been there, done that! Men alle epokerne og deres erkendelser er 
stadig repræsenteret i vores tankegods! 
 Det samme gælder religionspendulet og idépendulet.  
 Bum! Vi er et produkt af vores historie! Vores måde at forstå verden 
på i vores kultur, afhænger af alt det tankegods som er blevet ophobet i løbet 
af vores kulturs historie. Gennem vores opvækst eksponeres vi for de tanker 
og erfaringer som vores kultur har frembragt eller importeret; de tanker og 
erfaringer som viste sig at være nyttige nok til at overleve, simpelthen fordi 
de på en eller anden måde gav mening, eller fordi de forbedrede vores liv. 
Og sådan er det også for folk i andre kulturer. Bum! Og fordi vores histo-
riske erfaringer og erkendelser er forskellige, så kan vi ikke altid finde ud af 
at enes. Nå! Endsige forstå hvad hinanden taler om. Sommetider er der bare 
for stor uoverensstemmelse mellem, hvad vi hver især er overbevist om at 
verden handler om. Alle kæmper jo på ”sandhedens” side. Ikke en gang de 
største psykopater er gået i krig under mottoet ”nu skal løgnen vinde”. Det 
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kunne ellers være kønt! Selv Hitler var overbevist om at han havde ret. Nå! 
– Men lad os blive ved renæssancen, det er trods alt den vi er i gang med! 
Og til trods for at den er 4-500 år gammel, så har den skabt en ikke så 
ubetydelig del af vores verdensopfattelse. Selv i dag! Men det var også 
revolutionerende tanker de kom frem med! Alle disse herlige mænd i deres 
store hatte og kniplinger. Kopernicus’ tanker, for eksempel. Den koperni-
kanske vending. Gjorde op med det bibelske verdensbillede. Påstod at 
Jorden drejer om Solen! Bum! Absolut ikke noget hit i Vatikanet! Og grun-
den til at han overhovedet overlevede sin egen opdagelse og ikke faldt i 
inkvisitionens hænder, var formentlig at han ikke var helt sikker på teorien. 
Eller i hvert fald ikke mente at han havde underbygget den godt nok til at 
turde slå den fast. Og desuden var han som åndsaristokrat slet heller ikke 
sikker på at det var til nogen som helst nytte at præsentere teorien for 
almenheden.  Måske ikke synderligt demokratisk eller humanistisk tænkt, 
men klogt. Så klog var Bruno ikke. Han mente at verden er uendelig, og i 
1570 sagde han det også højt. Den abstrakte tanke var der aldrig nogen der 
havde tænkt før!  
 Det stod ikke i Det gamle Testamente?  
 Det gjorde det godt nok ikke! Og så påstod han 
også at tid og sted er relativt. Op på bålet med ham! 
 Blev han brændt for dét? 
 Snuppet af inkvisitionen og brændt på Blom-
stertorvet i Rom år sekstenhundrede-nul-dut! 
 Var inkvisitionen i virkeligheden kirkens forsøg på 
at bekæmpe en øget kompleksitet? 
 Hvor er du dygtig!  
 Og jo mere kompleks den verdslige verden forsøgte 
at blive, desto mere komplekse blev kirkens værktøjer til at 
bekæmpe kompleksiteten med. 
 Til det usmagelige. Indtil selv kirken måtte erkende at slaget var tabt. 
Bum, Fætter Vims! Inkvisitionens ophør var dekompleksitet der sved, så det 
kunne mærkes! Desværre varede det en rum tid inden det skete. De fik 
nemlig fat i Galilei først. Blandt andre. Ikke alene påstod han ligesom 
Kopernicus at Jorden drejer om Solen, men også at Månen var en planet 
med bjerge og dale, at Jorden bevægede sig, og at Månen drejede omkring 
den.  
 Og det gik ikke? 
 Nixen-bixen, kammerat, for Paven og hans jesuiterdrenge vidste fra 
Aristoteles at Månen var en flad skive! Og måner har den facon som måner 

Ximinez: 
Nobody expects the Spanish 
Inquisition. Our chief 
weapon is surprise … 
surprise and fear … fear and 
surprise … our two weapons 
are fear and surprise … and 
ruthless efficiency. Our 
three weapons are fear and 
surprise and ruthless 
efficiency and an almost 
fanatical devotion to the 
Pope … Our four … no … 
amongst our weapons … 
amongst our weaponry are 
such elements as fear, 
surprise … I’ll come in 
again 

Monty Python 
Monty Python’s Flying Circus 
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skal have! I en bog fra 1632 skød Galilei hele det bibelske verdensbillede i 
grus, og så vankede der! Et kardinalråd overdrog ”sagen” til inkvisitionen, 
og så blev Galilei afhentet til forhør i Rom. De torturerede ham ikke, men de 
truede med det, og til sidst måtte han ligge på sine grædende knæ og af-
sværge alle sine kætterske synspunkter foran hele cremen af kirken i Rom! – 
Eller det var i hvert fald, hvad de kunne høre at han sagde. Ifølge legenden 
skal han med sammenknebne læber have mumlet noget i retning af: ”Men 
den bevæger sig alligevel!”  
 Way to go, Galilei! 
 Sådan! På det tidspunkt var han omkring halvfjerds, og dommen over 
ham lød på livsvarigt fængsel. Kom ikke her og sig Biblen imod, du gamle! 
Spinoza og da Costa var altså ikke alene ude i kulden! Nå! Galilei kom 
imidlertid ikke til at afsone mere end et år af straffen, for i et overmåde 
barmhjertigt udslag af næstekærlighed lod kirken ham leve sine sidste år i 
husarrest i stedet for. Formentlig på grund af hans høje alder. Der arbejdede 
han så videre, men hans bøger kunne kun udgives uden for Italien. – Den 
sidste vi også er nødt til at have med, er Kepler. Han forbedrede Koperni-
cus’ teori og slog fast at planetbanerne er ellipser. Han gjorde nemlig det 
som Aristoteles ikke gjorde, han opstillede kravet om vera causa, altså at man 
kun må antage årsager, hvis deres eksistens fysisk kan påvises. Han gjorde 
altså op med spekulationen og krævede beviser! Ikke mere gætteri! Ikke 
flere fine systemer! Kun det vi kan måle og registrere! Bum! Ufatteligt at det 
skal være så svært, ikke? Nå! Han ville i det hele taget ikke vide af mystiske 
kræfter og sjæle eller ånder eller smukke geometriske former. Han ville 
have beviser! 
 Ligesom ham grækeren? 
 Arkimedes. Som i øvrigt også sagde: ”Giv mig 
et sted at stå, og jeg skal bevæge Jorden!” Universet 
har altså kun det centrum vi selv giver det. Ta’ den! 
Ganske godt set 1.700 år før renæssancen, eller hvad? 
Nå! – En interessant ting ved renæssancens natur-
videnskab er i det hele taget at de i den grad opfandt 
målbarheden. ”Mål alt, hvad der er måleligt, og gør 
det måleligt som ikke er det!” sagde Galilei. For at 
kunne måle alting var de nødt til at dele verden op i 
småbidder. De splittede processer op i smådele og 
målte på dem. For at kunne studere faldbevægelsen forsøgte Galilei at 
borteliminere luftmodstand og gnidningsmodstand, simpelthen ved at gøre 
både kuglerne og underlaget glattere og glattere. Det var sådan han kom 

Når jeg har fortalt disse enkeltheder 
om asteroide B12, og når jeg har 
betroet jer dens nummer, så er det for 
de voksnes skyld. De voksne elsker 
tal. Når man kommer og fortæller dem 
om en ny ven, spørger de aldrig om 
noget væsentligt. De siger aldrig: 
”Hvordan lyder hans stemme? Hvad 
vil han helst lege? Samler han på 
sommerfugle?” – Nej, de spørger: 
”Hvor gammel er han? Hvor mange 
søskende har han? Hvor mange penge 
tjener hans far?” Først da tror de, at de 
kender ham.  

Den lille prins 
Saint-Exupéry 
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frem til inertiens lov, det var sådan han forudsagde at hvis modstanden 
blev fjernet helt, så ville kuglen rulle i det uendelige. Indtil noget stoppede 
den. Og pointen i alt dette her er at det videnskabelige paradigme var 
mekanisk. Og lineært. Som vi talte om tidligere. Én påvirkning førte til ét 
resultat. Bum! Ikke så meget pis! Det mekaniske ur var en af tidens vigtigste 
opfindelser, og det var i udpræget grad en maskine, hvor hver enkelt 
bevægelse blev nøjagtigt modsvaret af en anden bevægelse et andet sted i 
systemet. Og det fik indflydelse. På hele verdensanskuelsen. Med uret i 
vestelommen blev verden nu pludselig forstået som det store mekaniske 
urværk som Vorherre havde sat i sving, og den næste tanke som opstod, var 
at kunne man først få øje på ”tandhjulene” i verden, så kunne man også 
regne ud, hvad der ville ske om to sekunder, to minutter, og med tilstræk-
keligt meget information; også om to timer og to år!  
 Det var den tankegang kaosteorien er en modreaktion til? Der var ikke nogen 
lille sommerfugls som baskede med vingerne i Amazonas? 
 De havde dårligt nok opdaget Amazonas! – Hvor Gud før stod over 
videnskaben, så satte videnskaben sig i den grad over Gud og definerede 
Gud som den store urmager; igangsætteren af det mekaniske over-urværk, 
Verden. – Kan du huske Christian Huygens som vi talte om tidligere, med 
urene på væggen? 
 Som opdagede at urene mode-lockede uden at kunne forklare det? 
 Han levede fra 1629 til 1695, og ud over at være urmager, var det også 
ham der fremsatte teorien om at lys ikke er partikler, men en bølgebevæg-
else. Nå! – Den sidste vi simpelthen er nødt til at have med er Francis Bacon, 
som døde i 1626. Det var nemlig ham der én gang for alle indførte systema-
tikken i forskningen. Indtil da var opdagelser mest blevet gjort på slump. 
Måske lige med da Vinci som væsentligste undtagelse. Men i den encyklo-
pædi som han gik i gang med i 1620, Instataurio Magna hed den og som godt 
nok aldrig blev færdig, dér slår han fast at ny erkendelse aldrig kan opnås 
udelukkende gennem argumentation eller diskussion, der må erfarede facts 
på bordet! Og så opfattede han det i øvrigt som videnskabens og filosofiens 
rolle at lære menneskene at beherske naturen. 
 Det er ham vi har det fra? 
 Han er ihvertfald én af de helt væsentlige kilder til den overbevis-
ning! – Endelig afviste han, og det er faktisk ret interessant at det først skete 
så sent, at der eksisterer formål i naturen på samme måde som vi selv til-
lægger vores handlinger formål. Det var med andre ord først med Francis 
Bacon at vi i den vesteuropæiske kulturkreds sagde endegyldigt og ordent-
ligt farvel til de rester af animisme som vi ellers havde slæbt med os hele 
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vejen op gennem historien, lige siden vores forfædre opfandt den en gang i 
tidernes morgen nogenlunde samtidigt med stenøksen. 
 Indtil Francis Bacon troede vi at træerne kunne tænke? 
 Om det ligefrem har været så konkret, vil jeg ikke rode mig ud i at 
svare på, men en eller anden grad af formåls-handling at ”vinden gør sådan 
og sådan” eller ”regnen sørger for at ødelægge vejret på søndag”, dét sagde 
han pænt farvel til. Og så tog det selvfølgelig intet mindre end en rum tid, 
inden hans aflivning af naturens hensigter bredte sig uden for hans og de 
andre videnskabsmænds lille snævre kreds, og derfor hænger gamle koner 
stadig hestesko over indgangsdøren. – Hvis den slags overhovedet er til at 
opdrive i dag, og man ikke bliver nødt til at bruge et bildæk! – Og så hed 
Bacons sekretær i øvrigt John Hobbes, og han kom selv til at skrive interes-
sante ting i slutningen af renæssancen, på overgangen til oplysningstiden.  
 Var det ikke også i renæssancen vi begyndte at få litteratur i mere moderne 
forstand? Teater og bøger? Shakespeare talte vi lige om, men hvad med Cervantes? 
 Don Quixote?  
 Bliver den ikke betragtet som Europas første ”rigtige” roman i moderne 
forstand? 
 Jo. 1605. Og hvorfor gør den det? 
 Fordi den skildrer klart aftegnede individuelle karakterer som gennemgår en 
udvikling, og så har den en handling som skrider fremad. Hvilket også er det der 
gælder for Shakespeare.  
 Og næste gang du går på kunstmuseum eller bladrer i en ”maler-
kunstens historie”-agtig bog, så se hvad der skete med malerierne omkring 
1500-tallet! 
 De begyndte at male individer? 
 Fra middelalderens nærmest tegneserieagtige malerkunst der udeluk-
kende skildrede mennesker som stereotyper eller arketyper, og hvor lider-
ligheden og den seksuelle frustration nærmest vælter ud gennem pensel-
strøgene så se, hvilken fantastisk udvikling der skete på bare få årtier! Væk 
er alle dæmonerne og djævlene med deres røvhuller vendt ud mod besku-
eren, i stedet udfolder der sig et helt nyt menneskesyn! Intet mindre! Voks-
ne, rigtfacetterede individer med glimt i øjet og afbalancerede ansigtstræk 
forsøger at få øjenkontakt med den der kigger på maleriet. Ikke bare Mona 
Lisa, selvom hun selvfølgelig er det mest berømte eksempel og også et af de 
absolut tidligste, men nej; over hele linien! – Hvornår er hun fra? 
 1500-tallet? 
 Cirka 1505. Det er i dét lys, du skal forstå Leonardos geni! Ville man 
være maler i 1500-tallet, så måtte man opdage personligheden! Og være i 
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stand til at skildre den. Og Leonardo var én af de første. Men flere fulgte 
efter, og det er helt fantastisk, hvad der skete! Du kan simpelthen gå ind på 
et kunstmuseum og se på billederne, hvornår renæssancen slog igennem; 
det sker nemlig, når du kommer frem til de billeder, hvor du tænker ”Ov, 
ham dér ser helt normal ud!” Præcis som du tænker, når du ser oldtidens 
statuer fra Grækenland og Rom. Nå! På det filosofiske område kommer vi 
så frem til René Descartes i begyndelsen af 1600-tallet – og han er især kendt 
for at sige hvad? 
 ”Cogito ergo sum” ”jeg tænker, ergo er jeg”? 
 Bingo! Jeg’ets eksistens er forudsætningen for 
al viden og erkendelse! ”Filosofiens kopernikanske 
vending” som det er blevet kaldt. Fra 1637. Nå! Hans 
erkendelse består i at han kun kan bevise sin egen 
eksistens ved at konstatere at han tænker. Uden 
tænkningen ved han ikke, om han selv er til stede. 
Hans drivkraft var tvivlen. Bedrager virkeligheden mig? Sidder jeg virkelig 
her og skriver, eller ligger jeg blot i min seng og drømmer at jeg gør det? Det 
eneste han kunne være helt sikker på, var at han tænkte, og altså var han til. 
Nå! Men Descartes var også videnskabsmand. Og han var banebrydende 
for både matematik og videnskab. Det var ham der opfandt koordinat-
systemet. Så hvis alle mine grafer og kurver hænger dig ud af halsen, så er 
det ham du må sende dine beklagelser til! Og samtidig var hans tænkning 
dybt forankret i det religiøse verdensbillede. Et verdensbillede han med 
vold og magt forsøgte at opretholde. Og så opstillede han de formelle krav 
til den systematiske videnskab. Han opfandt med andre ord den moderne 
videnskabsteori.  
 Men med en religiøs forankring? 
 Interessant spændingsfelt! For Descartes gjaldt 
tvivlen ikke religionen, men sanserne. Og virkelig-
heden. Og det var også tvivlen der drev Descartes til årsagssætningen: ”Alt 
har en årsag, og der kan ikke ligge mere i virkningen end i årsagen.” Lineær 
tankegang som vor mor lavede den! Det han forsøgte, var simpelthen at 
reducere verden til det han kunne være helt sikker på. Og dermed lagde 
han også grundstenen til hele den moderne tænkning og til netop den line-
ære, mekaniske videnskab som nærmest eksploderede i hans kølvand. Ikke 
noget med spekulative systemer, nej, nu må vi for-
holde os til det vi kan være sikre på! 
 Og alligevel faldt han i! Noget så eftertrykkeligt! 
Han brugte nemlig sin årsagssætning til at bevise 

Det at tænke er en anden egenskab, og jeg 
opdager nu, at tænkning er en egenskab ved 
mig. Den og kun den er uløseligt knyttet til mig. 
Jeg er til, jeg eksisterer, det er sikkert; men 
hvor længe? Så længe som jeg tænker; thi det 
kunne måske være, at jeg ville ophøre med at 
eksistere samtidig med, at jeg holdt op med at 
tænke! 

Descartes 
Meditationer 

 

Formålet med at studere bør være at lære at 
benytte erkendemidlerne på en sådan måde, at 
vi altid fælder velfunderede og sande domme 
om det, der præsenteres for os. 

Descartes, Regel 1 

Descartes goes to a bar, orders a 
beer, and finishes it. “Do you want 
another one?” the bartender asks.  
“I think not” Descartes answers and 
suddenly disappears. 

http://www.baade-og.dk/


© Lene Andersen, 2015, andersen@andersenske.dk  
Find altid seneste udgave på www.baade-og.dk  381 

Guds eksistens. Bum, Fætter Vims og kom ikke her og spil gudsfornægter! 
Ud fra den fuldkomne Guds eksistens sluttede han at en fuldkommen Gud 
ikke vil narre os, at Gud må have skænket os en fornuft så vi kan nå til sand 
erkendelse, hvis vi bruger vores gudgivne fornuft rigtigt. – Ta’ den, for et 
cirkulært argument!  
 Vi hopper altså ikke fra det ene paradigme til det 
andet på et kvarters tid? 
 Det kan tage generationer! Pendulsvingning-
erne er ikke bare noget der sker fra den ene dag til den anden. Det gamle 
verdenssyn dør ikke før dets tilhængere også gør det. Især ikke, når vi er 
ude i de virkelig store penduler som paradigmependulet her. Uriel da Costa 
var samtidig med Descartes, men Spinoza der betvivlede den traditionelle 
religion, ligesom da Costa, men også mest betragtede Gud som et filosofisk 
fænomen, var netop en generation senere.  Og som du kan se, hvis man var 
født midt i middelalderen, så oplevede man slet ikke at paradigmet skiftede 
på det videnskabelige område! Simpelthen fordi pendulepoken strakte sig 
over så lang tid. Descartes døde i 1650, så skolastikken hang virkelig ved! 
 Og influerede den europæiske tænkning? 
 Den sidste ting vi skal have med omkring renæssancen, er musikken! 
Og så skal vi videre! Eller hvad? Skal du ikke snart hjem og have pizza? – 
Indtil renæssancen havde der været den folkelige musik og kirkemusikken. 
Og siden 1300-tallet havde det også været muligt at notere melodiske forløb 
i et nodesystem. Men man kunne kun notere tonehøjden og melodiens 
bevægelse op og ned. Man kendte ikke til at notere tonernes længde eller 
rytmen.  
 Altså hel- og halvnoder og den slags? 
 Og ingen taktstreger til at inddele melodien 
efter. Det man havde, var kun én slags sorte klatter 
som markerede den enkelte tones højde i forhold til 
den forrige, uden mulighed for at angive, hvor lang 
tonen skulle være. Men omkring år 1600 blev taktstregen opfundet, og det 
samme gjorde efterhånden også muligheden for at markere, om en tone 
skulle holdes en fjerdedel af takten, halvdelen af takten eller hele takten. 
Det moderne nodesystem med andre ord. Og det fik især tre interessante 
konsekvenser. Kan du gætte hvilke? 
 Ny musik? 
 Men hvordan ny musik? 
 Andet end folke- og kirkemusik? 
 Jeg er i det mindste glad for at du ikke sagde hiphop! Det var fra og 

“Jeg tænker, derfor er jeg” er en 
påstand fra en intellektuel som 
undervurderer tandpine. 

Milan Kundera 
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med renæssancen vi begyndte at få navngivne komponister! Fordi det var 
fra og med opfindelsen af det moderne nodesystem at vi fik muligheden for 
at notere musik i flere stemmer. Og dermed var det også fra og med renæs-
sancen vi begyndte at udvikle en masse nye musikinstrumenter. Eller 
videreudviklede dem vi allerede kendte. Så man kunne udnytte de nye 
muligheder for flerstemmighed. Med taktstregen opstod simpelthen helt 
nye muligheder for at koordinere og time de enkelte stemmer i forhold til 
hinanden. Det blev muligt at arrangere forskellige melodiforløb, så de 
svingede sammen med hinanden. Taktstregen gjorde det muligt at arbejde 
målrettet med harmoni og disharmoni. Der opstod helt nye muligheder for 
at styre mode-lockingen af puls. Det er med andre ord på grund af vores 
nodesystem at vi har en vesteuropæisk tradition for flerstemmig musik og 
orkestermusik i det hele taget. Det har andre musiktraditioner ikke. Nu har 
andre kulturer selvfølgelig taget opfindelsen til sig, så flerstemmig musik 
spilles og kan noteres i hele verden, men den flerstemmige musik og dens 
navngivne komponist er to europæiske renæssanceopfindelser! Opfindelser 
som jeg ihvertfald personligt ikke kunne forestille mig at leve uden! – Hvad 
havde Europa været uden Johan Sebastian Bach og Mozart? 
 De er renæssance? 
 Oplysningstid!  
 Og havde ikke været noget som helst uden taktstregen? 
 Gademusikanter måske? – Tanken er næsten ikke til at bære! Det er 
sommerfuglen der blafrer med vingerne om igen! Ét af historien totalt 
ukendt geni finder på at sætte lodrette streger på fem vandrette streger, og 
to genier senere: Juleoratoriet og Don Giovanni! – Og nu kommer vi så til 
Newton som du så gerne ville have med før! 
 Oplysningstiden? 
 Halvt renæssance, halvt oplysningstid.  
 Du har renæssancen og oplysningstiden i samme pendulepoke? 
 De er begge i den epoke, hvor videnskaben satte sig op mod religio-
nen. Og endte med at tryne den totalt. Derfor er de i samme epoke i det 
videnskabelige paradigmependul. Nå! Newton! Isaac Newton, født 1643 og 
død 1727! Og han var om nogen ”mekaniker” – hvis man kan sige det. Han 
var simpelthen nøglefiguren i den mekaniske fysik. I en sådan grad at det er 
ham der regnes for dens grundlægger. 1687. Det var her han publicerede 
”Naturfilosofiens matematiske principper”. I den redegør han for de tre 
mekaniske bevægelseslove, træghed, kraft og reaktion, og med begreber 
som absolut tid og rum udledte han derefter gravitationsloven, også kendt 
som den almene tyngdelov. Nå! Det var også ham der fandt ud af at lyset 

http://www.baade-og.dk/


© Lene Andersen, 2015, andersen@andersenske.dk  
Find altid seneste udgave på www.baade-og.dk  383 

brydes i prismer og er sammensat af forskellige stråler med forskellig 
brydning. Og så opfandt han differentialregningen og integralregningen.     
– Det gjorde Leibniz godt nok også, og det var Leibniz’ udformning der kom 
til at få betydning, men Newton lagde grundstenen til moderne fysik og 
matematik. Med Newtons tyngdelov i hænderne stod man nemlig med det 
endelige bevis for det kopernikanske verdensbillede. Med tyngdeloven 
kunne Newton nemlig forklare, hvorfor planeterne bevæger sig i forhold til 
hinanden som de gør. Og så kunne han i øvrigt heller ikke sige sig helt fri af 
middelalderen, han var nemlig alkymist. 
 Newton? 
 Den moderne naturvidenskabs fader! Det skulle man ikke tro! På den 
anden side var det muligvis netop det der var medvirkende til at det lykke-
des for ham at få skilt skæg fra snot at han skilte mystik og videnskab fra 
hinanden.  
 Det var der også én af grækerne som gjorde? 
 Thales fra Milet. – Men lidt ukristelig var Newton nu alligevel! Han 
troede ikke på Treenigheden. Men han turde ikke sige det højt. Simpelthen 
af frygt for at miste sin stilling ved universitetet. Nå! Samtidigt, mens 
pudderparykkerne var på deres højeste, gik svenskeren Linné i Aristoteles’ 
fodspor og registrerede og systematiserede hele floraen og lagde dermed 
grunden for Darwin som kom bagefter. Men i modsætning til Aristoteles 
lod Linné sine observationer styre systematiseringen og ikke omvendt. – Og 
bortset fra naturvidenskabens fædre, hvem var der så ellers her i oplys-
ningstiden, folk som vi ikke allerede har været inden på? Tænkere og for-
fattere? Hvis jeg siger fornuft og rationalisme, hvad siger du så? 
 Voltaire. – Eller ham har vi haft? 
 Han var én af dem. John Locke der var født samme år som Spinoza, 
og Emanuel Kant var nogle af de andre. Og hvem man skal kalde renæs-
sance, og hvem der er oplysningstid, det er altså flydende! Men dét de 
havde til fælles fra midten af 1600-tallet og frem, det var at de alle sammen 
forsøgte at løsrive sig fra kirken og troen. De krævede at mennesket påtager 
sig ansvaret for sig selv! At vi ikke bliver ved med at forklare os selv som 
små stakkels sjæle der er topstyret af en almægtig Gud der har skabt verden 
som ét stort, sindrigt urværk som han trækker op hver aften inden han går i 
seng. Vi er rationelle, frie individer! Vi er ikke underlagt dunkle magter. Ud 
med overtroen og ind med elsparepæren! Tænk! Tvivl! Ta’ selv et ansvar! 
Giv slip på alt det gamle bibelske vås! Med et tommetykt gardin af sludder 
og vrøvl for øjnene kommer vi ikke videre! Luk dog øjnene op!  
 Der er ikke nogen Gud, det er løgn og latin det hele? 
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 I bogstaveligste forstand! Immanuel Kant ude-
lukkede ikke at der findes noget metafysisk, men han 
ville have religiøs selvkritik! Troen må ikke stride 
imod fornuften. Gør den det alligevel, så må troen 
vige pladsen! Væk! Hans storværk hed simpelthen ”Kritik af den rene for-
nuft”; fornuftsmæssig kritik. Fornuften er vejen til erkendelse, og den skal 
kritisere, skal den! Både alt muligt andet og sig selv. For i modsætning til 
Francis Bacon så mente Kant at der rent faktisk findes erkendelser som kun 
kan nås ad fornuftens vej. Bum! Visse former for erkendelse kan vi sim-
pelthen udelukkende nå frem til gennem tænkningen. Fornuften må altså 
”kritisere” sanseerfaringen. Blandt andet opstillede han tolv ”forstandskate-
gorier”, erkendelsesmæssige ”værktøjer” som vi nødvendigvis må bruge til 
at forstå verden igennem, og disse tolv forstandskategorier er ikke nogen vi 
i sig selv har haft mulighed for at erfare. 
 Hvordan det? 
 Kausalbegrebet. Vi kan konstatere at én ting følger efter en anden, 
men selve kausaliteten at der må ligge en årsag inde i begivenheden, dét må 
fornuften selv have bidraget med.  
 Derudover forsøgte han at opstille en moral 
som byggede på fornuften og som ikke var afhængig 
af Vorherre eller traditionen. Et såre prisværdigt pro-
jekt i virkeligheden, når han nu ligefrem forviste Gud 
fra erkendelsen. Hvordan skulle man ellers kunne sikre sig mod hinandens 
forgodtbefindende? Og noget af det væsentligste han nåede frem til og som 
han insisterede på, var pligtens nødvendighed i forholdet til medmenne-
sket. Uden pligter og de rette intentioner er der ingen moral. Bum! – Og her 
skal man ikke bare forstå ordet ”moral” i den mest snerpede betydning, 
men simpelthen som en generel nødvendighed for at samfundet kan fun-
gere. Sociale spilleregler, med andre ord. Og så er der to ting, det er vigtigt 
at vide om Kant. Det ene er at det var ham der langt om længe greb fat i 
æsken med syvtommersøm og slog fast at Gud bare ikke kan bevises! 
 Hvornår? 
 Slutningen af 1700-tallet. Han døde 1804. Nå! Den anden ting er at 
han var idealistisk filosof, altså at han ligesom så mange andre europæiske 
tænkere også forsøgte at finde frem til den orden som ligger bagved alting. 
Forsøgte at finde de former eller skabeloner som hele verden indretter sig 
efter. Han forsøgte at finde og formulere idéen bag det hele. Deraf navnet 
”idealistisk filosofi”. Ligesom Platon. Det har altså ikke noget at gøre med at  
 

Det kategoriske imperativ: 
Handl kun efter den maksime om hvilken 
du samtidig kan ville, at den skal blive en 
almen lov. 

Immanuel Kant 

At sikre sin egen lykke er en pligt (i det 
mindste indirekte); thi manglende 
tilfredshed med sin tilstand, mange sorgers 
tryk og utilfredsstillende behov kan let 
være en stor fristelse til pligtovertrædelse. 

Immanuel Kant 
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sende penge til de fattige. Det er ikke den slags idealisme, det betyder. Og 
så forsøgte han at finde frem til de helt basale præmisser, ifølge hvilke vi 
overhovedet kan erkende noget som helst. Deraf de tolv forstandskategorier. 
 Der var lidt Cornelius Magnussen over Kant med 
andre ord? 
 Godt du siger det den vej rundt, for der er ikke 
meget Kant over Cornelius Magnussen! Kant levede hele sit liv på 
klokkeslæt. Folk der kendte ham påstod at man simpelthen kunne stille sit 
ur efter ham. Nietzsche der kom 100 år senere og naglede de endelige søm i 
Vorherres kiste, kaldte ligefrem Kant en ”pligtautomat”! 
 Kant var protestant? 
 Af den gode solide tyske slags! – Samtidig var 
der så en fyr som Rousseau, og han var ikke pligtautomat! Men han flyttede 
selvfølgelig også til Paris. Fra Schweiz. Og hvad skrev han om? Hm? Frøken 
rød lilleskole! Rousseau-Rousseau-Rousseau! Ringer der en lille klokke? 
 Var det ham med den frie børneopdragelse? 
 Forestillede man sig at Kant skulle passe Rousseaus børn, så ville man 
formentlig se en endog meget frustreret mand i pudderparyk! Synd at docu-
soapen ikke var opfundet i slutningen af 1700-tallet! Hele Europa summede 
af tankerne om de frie individer, og Rousseau opdagede at børn også er en 
slags mennesker. Individer, ligefrem. Barnets fornuft skulle udvikles i har-
moni med følelserne. Man måtte ikke påtvinge barnet noget, det skulle selv 
nå frem til nødvendigheden af en moral gennem sine erfaringer. Hele hans 
kongstanke var at mennesker skal udvikle et sundt og ligevægtigt følelses-
liv. Midt i al rationaliteten var det ellers ikke lige folks følelser de fleste gik 
og tænkte på!  
 Modreaktion? Han var forløber for Romantikken? 
 Bestemt! Bum-faldera! Men fællestrækket for 
både Rousseau og de andre var at de ville løsrive 
menneskene fra religionen. Fra overtroen. Fra de 
myter som ikke havde hold i virkeligheden. Fra alt 
det som ikke havde hold i den sansede erfaring og 
som ikke kunne forklares ved hjælp af fornuften. Nå! 
Rousseau sagde også at det er uligheden mellem 
mennesker der er årsagen til kulturens forfald, intet 
mindre! Og dermed var han i høj grad én af dem der banede vejen for Den 
franske Revolution. 
 Kompleksitetsubalancen fik dåsen til at eksplodere? 
 

 
Gud er død. 

Nietzsche 

 
Det er Nietzsche også. 

Gud 

Congress shall make no law respecting 
an establishment of religion, or 
prohibiting the free exercise thereof; or 
abridging the freedom of speech, or of 
the press, or the right of the people 
peaceably to assemble, and to petition 
the Government for a redress of griev-
ances. 

First Amendment to the Constitution of 
the United States of America 

Ratified effective December 15, 1791 
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 Bum, lille Ludvig! Ja! Med renæssancen satte videnskaben sig altså 
over religionen. Den modbeviste det bibelske verdensbillede. Med oplys-
ningstiden blev fornuften dyrket og trængte selveste Vorherre i baggrun-
den. Bum! Bort med dig, kammerat! Det er med andre ord takket være 
renæssancen og oplysningstiden at vi overhovedet har vores moderne be-
greb om religion som noget der udelukkende er et mellemværende mellem 
den enkelte og Vorherre. Det var med renæssancen og især oplysningstiden 
at religion blev et selvstændigt fænomen, løsrevet fra den verdslige lovgiv-
ning.  Og ser vi så på idépendulet som vi talte om før, så kom Romantikken 
ganske rigtigt efter oplysningstiden. Men hvad skete der i paradigmepen-
dulet? Hvad gjorde videnskaben oven på oplysningstiden her ved indgan-
gen til 1800-tallet? 
 Svingede til det modsatte?  
 Hvor idépendulet svingede fra oplysningstid 
til Romantik, svingede paradigmependulet fra viden-
skab som satte sig over religionen, til videnskab som 
satte sig over naturen  
 ”Naturen, det billige skidt”?                               
 Skal kontrolleres og udnyttes skal den! Francis 
Bacon havde sagt at det var filosofiens og videnska-
bens rolle at beherske naturen, og med dampmaski-
nen så det ud til at det rent faktisk kunne lade sig 
gøre! Bum! Intet mindre! Det tog naturligvis en rum 
tid inden idéen greb om sig, men jo mere dampma-
skinen blev udbredt, desto mere spredte idéen sig 
også. Og i slutningen af 1700-tallet var den i flittig 
brug i den industrielle produktion stort set overalt, og dét rykkede ved 
vores verdensopfattelse! Lige så meget som da Amerika blev opdaget. Eller 
da Jorden kom til at kredse om Solen. Fra at udforske naturen og prøve at 
finde ud af, hvordan verden hænger sammen, gik naturvidenskaben ind i et 
paradigme, hvor den i høj grad blev teknologiens lejesvend. Dens opgave 
blev at finde ud af, hvordan man kunne kontrollere naturen og udnytte de 
kræfter som gemmer sig i den. Capturing software, talte vi om! 
 Kompleksiteten steg? 
 Bum! Som ind i et vist sted! Og dermed udbytningen af arbejdere og 
bønder og alt det dér, alle de slemme ting som ny teknologi nu en gang gør, 
når der er nogen der gerne vil tjene penge på den. Nå! Og hvis 1800-tallet 
og 1900-tallet under ét handlede om noget som helst, så var det at styre, 
tæmme, kontrollere og dirigere naturen derhen, hvor vi gerne ville have 

Videnskaben 
kontrollerer naturen 

1800-2000 
Have you ever seen a child take apart a 
favorite toy? Did you then see the little 
one cry after realizing he could not put 
all the pieces back together again? Well, 
here is a secret that never makes the 
headlines: We have taken apart the 
universe and have no idea how to put it 
back together. After spending trillions of 
research dollars to disassemble nature in 
the last century, we are just now 
acknowledging that we have no clue 
how to continue—except to take it apart 
further. 

Albert-László Barabási 
Linked, 2002  
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den! Bøh! Det som virkelig havde status og værdi, det var at få den forband-
ede, uordentlige og i sandhed kaotiske natur til at passe ind i vores lineære, 
mekaniske videnskab og teknologi! Vi nægtede simpelthen at lade os diri-
gere af naturen. Hvis den ikke ville som vi, så skulle den saaatme få med os 
at bestille, sku’ den! Den ku’ få nogen tæsk! 
 Epoken er i virkeligheden den samme som idépen-
dulets systemtid, futurismen efter krigen og guddommelig-
gørelsen af DDT i 50'erne? 
 Udpræget naturkontrol! Ikke blot for at forsøge 
at kontrollere naturen, men fordi vi helt grundlæg-
gerne mente at vi kunne kontrollere den! Bum! 
Troede os smartere, kløgtigere og i det hele taget 
meget mere praktisk anlagt end naturen. Og hvad fik 
vi ud af det? Forurening! Bum! Drivhuseffekt! Bum! 
Stress og mavesår! Bum-bummelum! Mere mad, det er sandt, men vi får 
også i den grad lov til at rydde op efter ædegildet! Med skovle og spader og 
kirurgiske instrumenter og medicin, når vi bliver født med skader og 
skavanker og defekter og deformiteter og alle mulige idiotiske lidelser! Bum 
Fætter Vims, det stod ikke lige i manualen for fremskridt! Og DDT er og 
bliver mit yndlingseksempel! Med alt, hvad det kom til at medføre. Lige fra 
Nobelpris i Stockholm til giftig brystmælk på indlandsisen. Der var ikke 
nogen der vidste bedre. Dét er eddermageme da et episteme der vil noget! 
Nu kan vi andre så rende og rydde op efter stadset i århundreder! Bum! 
Dette her naturudnyttelses-paradigme – hvis ikke ligefrem ”naturudryddel-
ses-paradigme” – det har varet i rundt regnet 200 år. Og det varer lidt 
endnu. Men det er ved at dø en sej død, bliver bogstaveligt talt kvalt i sit 
eget skidt, og nu kan du selv gætte hvad det næste bliver! Du kan selv 
gætte, hvor den næste svingning med paradigmependulet vil føre os hen. 
Det modsatte af en videnskab som forsøger at kontrollere naturen er…? 
Hm? 
 Det modsatte? 
 M-hm! 
 Naturen kontrollerer videnskaben? Videnskaben følger naturen? 
 Videnskaben og teknologien er ved at indse at den ikke kan hamle op 
med naturen. Bøh! Det gamle, udslidte naturdominerende paradigme som 
på små 200 år har næsten nået at ødelægge hele den tre-og-en-halv-milli-
arder-år-gamle økologiske balance, er ved at blive erstattet af en videnskab 
som vil arbejde sammen med naturen. I pagt med naturen. I stedet for at 
slagte naturen. Kvæle den. Voldtage den og smide resterne på lossepladsen. 

The fifties and sixties were years 
of unreal optimism about weather 
forecasting. Newspapers and 
magazines were filled with hope 
for weather science, not just for 
prediction but for modification and 
control.  (…) Geodesic domes 
would cover cornfields. Airplanes 
would seed the clouds. Scientists 
would learn how to make rain and 
how to stop it. 

James Gleic 
 Chaos, 1987 
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I fremtiden vil vi med videnskabens hjælp kunne nøjes med at tage det fra 
naturen som vi får forærende. Ikke dét som vi tror vi kan tvinge naturen til 
at aflevere; kun det den selv tilbyder os. Farvel fætter Bacon! Så bliver der 
for alvor tale om capturing software! Og det er allerede begyndt! Men det 
varer 10-20 år før det slår helt igennem. Men så får vi også en ny videnskab, 
og vores forhold til teknologien bliver vendt på hovedet. Vi vil ganske 
enkelt drage konsekvensen af at tiderne har skiftet!  
 Vi befinder os midt i et paradigmeskift? 
 Kan du ikke se det? Skiftet kræver ganske vist at vi har computer-
værktøjer og statistiske og matematiske redskaber som slet ikke er opfundet 
endnu. Men det kommer. Det kommer, før du tror! Og forudsætningen er at 
kaosteorien og et par af de andre ting vi har talt om i dag, bliver fuldt ud-
bygget til proaktive værktøjer. Ikke blot analyseredskaber. Men når først 
forskerne og virksomhederne er parate til at omstille sig og hoppe med, når 
teknologien og videnskaberne har indstillet sig på forandringerne, og når vi 
som forbrugere begynder at stille helt andre forventninger til de varer vi 
køber, så skal du bare se løjer! Det bliver simpelthen pisse spændende! Og 
det er allerede i gang! 
 Der kommer nye produkter? 
 Ny medicin, nye landbrugsteknikker, nye fremstillingsprocesser, nye 
energikilder, helt nye måder at anskue problemer og løsninger på, det bli-
ver anderledes! Mere af det samme, men virkeligt banebrydende anderledes!  
 Der findes altså fremskridt? 
 Gu’ gør der så! Men man skal vælge rigtigt for at det virker! Og vælge 
ud fra nogle helt andre værdier og parametre og forudsætninger, end vi har 
valgt indtil nu. Men så bliver det også virkelig nyt! Fundamentalt nyt. For 
første gang i meget, meget lang tid! – Nå, nu er vi allerede ved at tage hul 
på fremtiden. Det var ikke meningen! Men husk, hvor vi efterlod viden-
skaben og teknologien, her på grænsen til det nye paradigme, for vi vender 
tilbage til det, når vi skal se på fremtiden! – Vi mangler argumentpendulet!  
 Det vil sige at vi får løst vores miljøproblemer? – Klimaændringerne? 
 Argumentpendulet! Hvad fremtiden kommer til at byde på, det må 
du vente med! 
 Hvor langt ud i fremtiden?  
 Til vi har talt om, hvor vi kommer fra! Til vi har talt om, hvem og 
hvad homo sapiens er. Hvad evolutionen har gjort ved os. Så skal du nok få 
lov til at høre om fremtiden! Når vi har kigget indgående på den menneske-
lige selverkendelse, hvor den kommer fra, og hvor den er på vej hen! Argu-
mentpendulet, frøken Pradastøvle! 

http://www.baade-og.dk/


© Lene Andersen, 2015, andersen@andersenske.dk  
Find altid seneste udgave på www.baade-og.dk  389 

 Hm.  
 Som handler om hvilke præmisser det er, vi op igennem historien har 
anvendt for at acceptere eller forkaste et argument. Deraf navnet!  
 Men der er lige en ting jeg godt vil vide med de her penduler.  
 Og det er? 
 Pendulerne med de lange epoker stikker dybere, si-
ger du. Det er vanskeligere for samfund og individer at 
skifte videnskabeligt paradigme eller idéer, end det er at 
optage nye trends, men det er også pendulerne med de lange, dybe epoker der er 
ældst. Havde man slet ikke trends i gamle dage? Altså inden 1900-tallet? 
 Selvfølgelig havde man det! Det var bare kun en lille privilegeret mi-
noritet der oplevede dem. Jo mere komplekst samfundet er, desto flere ud-
tryk og jo flere tanker og forandringer vil der også opstå i tiden. 
 Og dermed flere ting der kan svinges imellem? 
 Hvis du var bondekone i 1300-tallet, så var der altså bare ikke særligt 
mange omskifteligheder! Om nogen overhovedet! Der fandtes ganske en-
kelt ikke det konstante væld af nye forbrugsartikler, musikgenrer, tanker 
eller idéer. Og hvis du på samme tid havde tilhørt inderkredsen af den in-
tellektuelle elite i kirken, sågar hvis du havde været Paven selv, så havde 
der også kun været en ubetydelig lille smule mere at vælge i mellem. Ergo 
ikke meget svingeri! 
 Jo mere kompleks kultur, desto flere penduler? 
 For jo flere niveauer af virkelighedsforståelse eksisterer der i kultu-
ren. Den gang vi kun havde Biblen til at forklare verden med, da var vores 
verdensbillede – og dermed også vores forståelse af dette billede – langt 
mindre komplekst end det er i dag. Nu har vi både religion, filosofi, viden-
skab og en nedskrevet og fortolket historisk erfaring. Måske endda en 
politisk ideologi og en masse samfundsskabte æstetiske krav som vi gerne 
vil leve op til. Det fandtes ikke før! 
 Men antallet af penduler må jo så også spille sammen med hvor mange 
medier der er i en kultur? Hvor meget information kulturen kan holde i konstant 
omløb, så at sige? 
 Nemlig! Men var det ikke også det vi sagde i forbindelse med kom-
pleksiteten og den co-evolutionære diversitet? Når informationen i netvær-
ket kan flyde frit, så stiger kompleksiteten. Fremkomsten af den moderne 
massekommunikation i 1800-tallet med aviser og magasiner, og eksplo-
sionen i elektroniske medier op gennem hele det tyvende århundrede, det 
er i høj grad det der har gjort det muligt at vi overhovedet har et ”offent-
ligt” trendpendul. De hurtige strømninger kan simpelthen nå at få en ud-

Pendulernes 
hastighed  –  tidernes 

omskiftelighed 
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bredelse inden de erstattes af noget nyt. Og det forklarer så også, hvorfor 
det først er i vores kultur og i vores tid at man overhovedet kan bruge 
moden til at sige noget som helst om noget som helst. Det er kun, fordi 
moden har adgang til at kommunikere hurtigt at den får en rolle som 
visuelt signal med et symbolsk indhold. Moden bliver et medie, fordi den 
rent faktisk har en mulighed for at blive udbredt. Hvis der ikke er nogen 
der kigger, og der ikke er nogen der har råd til at kopiere dem som kører 
med klatten, så signalerer moden ikke en skid! 
 Uafhængige medier og en fri presse skaber øget kompleksitet som skaber flere 
tidspenduler? 
 Skaber muligheden for flere penduler. Inden de moderne masse-
mediers fremkomst steg kompleksiteten jo også. Deraf idépendulet.  
 Men hvor meget trendpendul svingede der i Sovjetunionen? Eller Kina? 
 Mao-skjorten uden på bukserne eller nede i bukserne? Der svingede 
lige præcis de store idé-agtige penduler, fordi deres politiske systemer ikke 
tillod andet. Deres politiske systemer var, hvad der var at svinge imellem! 
Men Kina og de områder der tidligere hørte ind under Sovjetunionen, har 
mig bekendt aldrig haft et selvstændigt videnskabeligt pendul der svingede 
uafhængigt af det europæiske. Russerne var kemi- og teknologifikserede, da 
vi var det, og lur mig om de ikke også er lige så forvirrede og paradigme-
skiftende med hensyn til videnskab og teknologi som os selv i øjeblikket! 
 I hvor høj grad er der så samspil mellem de store og de små penduler? Det 
var vel ikke nogen tilfældighed at 50’ernes og 60’ernes trendepoker med teknologi-
fascinationen og rumkapløbet og tiltroen til kemiindustrien lå inde i netop idé-
epoken med futurismen? 
 Som igen lå inde i et videnskabeligt paradigme der ville kontrollere 
naturen. Og inde i en religionsepoke hvor sekulariseringen gjorde at ingen 
længere gad betragte naturen som Guds skaberværk, et skaberværk man 
var nødt til at beundre og behandle med respekt. – Du vil vide, om pendu-
lerne er afhængige af hinanden? 
 Ja? 
 Mmmm... Der er slet ikke mere kaffe? 
 Vil du have den sidste sjat? 
 Arh... Det er koldt, så. – Bliver du her i nat? 
 Jeg skal hjem og have pizza. 
 Vi kan ringe og bestille. Så kommer de med den. Det er bare et aller-
helvedes hyr at få den forbi receptionen. Især på det her tidspunkt. – Det 
ville ellers gøre godt! 
 

http://www.baade-og.dk/


© Lene Andersen, 2015, andersen@andersenske.dk  
Find altid seneste udgave på www.baade-og.dk  391 

 Med pizza? 
 Med masser af chili! Helt ufatteligt meget chili! Og hvidløg. – Kan du 
lide kapers? 
 På pizza? 
 Det er sat’me godt! – Hvor kom vi fra? 
 Om der er en sammenhæng mellem pendulerne? 
 Pizza med masser af chili og hvidløg og kapers, så kan resten sgu 
være det samme! Skinke, rejer, kødstrimler, det kan sgu komme ud på ét. 
Bare der er hvidløg og kapers og chili! 
 Har du det godt? 
 Ja-ja.  
 Sikker? 
 Du spurgte om noget? Med pendulerne. 
 Om der er sammenhæng mellem dem. 
 Er der sammenhæng mellem dem? Det er der. Men det er næppe svar 
nok. Det må uddybes. – Du er sikker på at du ikke bliver her i nat og får en 
skive pizza med? 
 Jeg synes der stod smørrebrød nede på sedlen i køkkenet... 
 Man skal ikke tro på alt, hvad man læser. – Du vil hjem, med andre 
ord? 
 Måske nu ville være et meget godt tidspunkt at slutte. For i dag.  
 De store penduler sætter den overordnede dagsorden. Men påvirk-
ningen går også den anden vej. Anomalier i én epoke i et lille pendul kan 
også få et større pendul til at svinge. Niveauerne i vores verdensforståelse 
hænger trods alt sammen. Ellers gik vi jo rundt og blev bims. Eller ”bimse”. 
– Skal der ”e” på i flertal? 
 Flertal af ”bims”? 
 Det hedder ”jeg er rød, vi er røde, vi er hvide, Dannevang er ud’ og 
skide! – Så må det også hedde ”vi er bimse”.  
 Du kan vist selv være bimse! – Skal vi slutte for i aften og fortsætte i mor-
gen, eller vil du gøre dine penduler færdige, inden jeg går? 
 Hvor kom vi fra? 
 Sammenhængen mellem de store og de små penduler. 
 Og du er sikker på at du ikke bliver her i nat? 
 Og gå glip af pizza? – Lad os nu bare gøre det her færdigt. Jeg skal nok 
komme igen i morgen! 
 Med wienerbrød og stram bluse? 
 Du stiller store krav, er du klar over det? 

http://www.baade-og.dk/


© Lene Andersen, 2015, andersen@andersenske.dk 
Find altid seneste udgave på www.baade-og.dk  392 

 Med wienerbrød og en sweatshirt med skuldervat? Hm? Jeg vil godt 
vædde på, at du ikke tør komme her ud i morgen i polotrøje, blazerjakke 
med opsmøgede ærmer, og stort hår! 
 Ikke tør? 
 Virkeligt synligt gå imod tidens trend. Lørdag aften til 80’er fest med 
vennerne, ja. Men ikke tirsdag morgen i dagslys. – Tag det som en udford-
ring!  
 Hvad har du så på? 
 Jeg kan komme nøgen, hvis du vil have det? 
 Skulle vi ikke bare se at få de penduler gjort færdige, så tager jeg wienerbrød 
med i morgen! – Er du helt sikker på at vi ikke bare skal stoppe nu. Du ser træt ud. 
 Jeg hader ufærdigt arbejde! 
 Du har ikke ondt eller sådan noget, vel? 
 Nej-nej...  
 Hvor meget har vi igen? 
 Ti minutter. Så skal du nok få lov til at gå. 
 Bliver du hentet af personalet, når vi er færdige, eller skal jeg køre dig ned på 
din stue? 
 Du ville vide, om der var sammenhæng mellem pendulerne. Om de 
påvirker hinanden.  
 Er det alligevel ikke bedre, at vi tager resten i morgen? 
 Hør nu bare efter! Jeg gider ikke at starte i morgen med det her. Og 
lad for helvede være med at sidde og pakke dine ting sammen, før vi er 
færdige! Du skal nok komme hjem! – Kvinder! 
 Ok. Sammenhængen mellem pendulerne, så.  
 Det var ingen tilfældighed at videnskaben begyndte at kontrollere 
naturen omkring år 1800. Og at sekulariseringen for alvor greb om sig 60 år 
senere. Da Darwin publicerede sin teori om vores oprindelse. Og at vi sam-
tidig gik fra romantikken til darwin-victoriatiden. Idéerne og videnskab-
ernes paradigmer hang sammen. På samme måde var 1960’ernes anomalier 
i trendpendulet med til at sætte skub i hele postmodernismen i idépendulet. 
Det var ikke kun hippiernes held at idépendulet svingede. De var med til at 
skubbe. Men ikke så meget som de tror. Det var lige så meget tiden selv der 
skubbede. Både til pendulerne og til dem. Og da det blev tid til en ny 
forandring, så kom polotrøjen og skuldervattet som du ikke tør tage på i 
morgen. 
 Penduler svinger inden i penduler, og påvirkningen går begge veje? Er 
strukturen fraktal? 
 Du har virkelig hørt efter, hva’? 
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 Brikkerne begynder at falde på plads! 
 Der kan man bare se!  
 Men hvis strukturen er fraktal og kompleksiteten i samfundet afgør antallet 
af penduler, stiger antallet af penduler så eksponentielt i takt med kompleksiteten? 
 Nu er det et begrænset antal penduler vi kigger på her, men stort set 
over alt hvor samfundslivet gennemgår en udvikling, vil der være pendul-
bevægelser. For uden pendulbevægelser er der ingen udvikling. Der skal 
anomalier til, før vi laver tingene om. Og jo flere underområder et samfund 
kan deles op i, jo større structural deepening, desto flere penduler. Så ja, jeg 
mener faktisk at antallet af penduler stiger eksponentielt. Og pendulbevæ-
gelsen findes de mærkeligste steder.  
 Vores forhold til forbrydelse og straf har bevæ-
get sig gennem forskellige epoker. Først skulle for-
bryderne pines og plages, så skulle de forbedres og 
tilgives, så skulle de straffes, så skulle de resocialise-
res, og nu skal de vist nok til at straffes igen. De her-
skende økonomiske teorier har svinget. Hvad der var 
god latin på ét tidspunkt var pludselig helt forkert ti år senere. Begrebet 
nationalisme har haft forskellige udtryk. I begyndelsen handlede nationalis-
me om at Vorherre havde udvalgt én nation frem for alle andre. Jøderne fik 
idéen først, Grundtvig, Hitler og stort set alle andre har siden sagt ”Haps! 
Den idé snupper vi!” Jeg tror ikke, man kan komme på én monoteistisk 
kultur som ikke med kyshånd har taget imod idéen om at den stod Vor-
herre nærmere end alle andre. I dag er nationalismen en nationalfetichisme 
som vel nærmest er sat i stedet for Vorherre; i det tomrum som opstod, da 
Gud blev modbevist. Den eneste socialt acceptable form for offentlig lider-
lighed er omkring fanen. Om nogle år vil de nationalistiske strømninger 
bære en ny betydning. 
 Og pendulepokerne, bliver de også kortere og kortere? Hvis vi kigger på de 
store penduler, religionspendulet og paradigmependulet, så er de første epoker jo 
enormt lange, mens de seneste er relativt korte. 
 Stiger tempoet i pendulerne eksponentielt med andre ord? 
 Eller kommer der bare nye og mere og mere detaljerede penduler til, som 
svinger med kortere epoker og får det til at se ud som om epokerne generelt bliver 
kortere? 
 Eller følger hele molevitten Elliot-bølger? 
 Selvfølgelig! 
 Jeg må blive dig svar skyldig. De store penduler har kun svinget tre-
fire gange. Så det er ikke til at sige. Men i de store penduler må der være 

Sort ser det ud, 
men almægtig er Gud, 
dine fjender til lands, 
er og fjenderne hans, 
de er fjender ad sandhed og retten, 
de er fjender af kærlighedsætten, 
de har alle det værste tilbage, 
ti end lever den gamle af dage! 

N.F.S. Grundtvig 
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tale om en eksponentiel stigning i tempoet. Fordi det handler om så store 
omvæltninger at de ikke har noget med svingningerne i vores følelser at 
gøre. De afhænger af kompleksiteten i samfundet og i vores videnskab, i 
vores teknologi og vores erkendelse. Og kompleksiteten på de områder sti-
ger eksponentielt. Men selvfølgelig har jeg vovet det ene øje og gættet. Det 
gjorde vi allerede, da vi arbejdede med tv-serien. Vi skulle jo have pendu-
lerne til at svinge ind i fremtiden, og så var vi nødt til at gætte, hvor hurtigt 
de kommer til at svinge.   
 Og hvad nåede I så frem til? 
 At de store penduler skifter epoker hurtigere og hurtigere, efterhån-
den som kompleksiteten stiger eksponentielt. Og trendpendulet følger en ti-
års cyklus, uanset hvad, for det handler mere om vores følelser end om 
kompleksitet. Men en høj kompleksitet er forudsætningen for et trendpen-
dul. Og kompleksiteten gør at de allerede eksisterende penduler deler sig 
og bliver til flere og flere penduler. – Men der er faktisk en ting ved trend-
pendulet som vi slet ikke har talt om.  
 Og det er? 
 Subkulturerne.  
 Det er dem der får pendulet til at svinge? Subkultu-
rerne er udtryk for anomalierne? 
 Og det gælder i virkeligheden ikke kun trend-
pendulet, men også de andre penduler. Der er ud-
trykket bare anderledes. Efterhånden som main-
stream kulturens trends og idéer skifter, så gør sub-
kulturerne det også. Om end vi er vant til at tolke 
skiftet i den omvendte rækkefølge. Men subkultu-
rerne er jo netop udtryk for en modreaktion; der er 
nødt til at være en maintrend inden subtrenden kan 
opstå. Hvor tidspendulerne er udtryk for en mod-
reaktion over tid, så repræsenterer subkulturerne en 
modreaktion i tiden. Og det som er sub- i den ene 
epoke, bliver som regel main- i den næste. Subkul-
turerne indvarsler den næste epokes hovedstrøm-
ning. Subkulturen er den der reagerer på anoma-
lierne først. – Sig mig for eksempel: Hvem var mest 
sub- midt i 70’erne; Björn Afzelius eller ABBA? 
 Afzelius. 
 Som sang Juanita, mens ABBA sang Money 
Money Money? 

Subkulturernes 
tidspenduler 

Så ge er av! jag är trött på era svänger 
ni fördröjer bara frihetens stund 
å ni borde veta, att turisternas pengar 
är som honung i förtryckarnas mun 
 

Men Juanita... 
han skal alltid komma i håg dig 
ja för hans inre skall du alltid finnas kvar 
å Juanita, fast han aldrig kunna få dig 
så skall han minnas,  
hur stark och fri du var 

B. Afzelius 

I work all night, I work all day 
I pay the bills I have to pay 
     Ain’t it sad? 
And still there never seems to be 
A single penny left for me 
     That’s too bad! 
In my dreams I have a plan 
If I got me wealthy man 
I wouldn’t have to work at all 
I’d fool around and have a ball 
     Money, money, money 
          Must be funny  
          In the rich man’s world 
     Money, money, money 
          Always sunny 
          In the rich man’s world 
     All the things I could do 
     If I had a little money 
     It’s a rich man’s world 

B. Ulvaeus 
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 Var de samtidige? 
 Juanita var 1975, det år fascismen faldt i Spanien. Money-Money kom 
i ’76. Midt under kvindeoprøret. Teksten fortæller den sørgelige historie om 
en kvinde der bliver udbyttet af kapitalismen, men i stedet for at sidde og 
jamre og vente på revolutionen ligesom alle de andre, så vil hun meget 
hellere giftes med en mand der har penge. Så hvem var det egentlig der var 
bekvem og red med på en trend, og hvem var fremme i skoen og indvars-
lede 80’erne? Hm? Du må have gået i første klasse på det tidspunkt. I har 
næppe spillet meget ABBA på spolebåndoptageren hjemme i dagligstuen 
hos din far og mor? Eller hvad? Men inde på værelset, dér fik den ”must be 
funny in the rich man’s world” for fuld udblæsning? 
 Ikke derhjemme.  
 Men hos de kammerater som ikke gik på lilleskolen? 
 Der var en pige længere nede ad vejen som havde sin egen kassettebånd-
optager. 
 Så der løb I ned og var kapitalister i smug? 
 Vi satte trendpendulet i sving, siger du? 
 I jeres træsko, kassebukser og hæklede bøllehatte. – Var det så dig der 
stod foran spejlet med din venindes mors krøllejern og var Agneta Fält-
skog? 
 Nej, for Laura var med, min storesøster, og det var hende der var lyshåret!  
 Så du var Frida? 
 Nej, det var hende med båndoptageren. Jeg skulle altid være enten Benny 
eller Björn og stå henne i hjørnet!  
 Men der var ingen der skulle være Afzelius? 
 Nej, dét legede vi godt nok ikke! 
 Og hvad sagde din mor så, når du kom hjem og klagede over at du 
havde været Benny og Björn en hel eftermiddag? 
 Vi sagde at vi havde klatret i træer. – Du har ret godt styr på 70’erne, hva’? 
 Jeg har en datter på din alder. Rødhåret. Det var ikke nemt at være far 
til en rødhåret datter, så længe ABBA lå på hitlisterne! – Nå, hvor kom vi 
fra? 
 Bortset fra de fælles traumer vi er blevet påført af den svenske popmusik? Vi 
var i gang med subkulturerne. – Men er det så i virkeligheden kun vores kultur der 
er kompleks nok til overhovedet at have subkulturer? Er vi de eneste der kan 
”generere” ordentlige mod-trends? 
 Både ja og nej. Hvis du med subkulturer mener punkere og hiphop-
pere og militante golfspillere og nynazister, så ja. Hvis du mener filosoffer, 
kunstnere og forfattere som sidder i spjældet som samvittighedsfanger, så 
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nej. Der kan alle være med. Bortset fra dem der ikke smider systemkritikere 
i spjældet. 
 Men filosofferne og forfatterne er vel så netop også imod den herskende kul-
tur med hensyn til dens idéer eller noget større som stikker dybere? Hvor diskerne 
og golfspillerne er i opposition på et mere æstetisk plan? 
 Overfladisk mener du? Sovjetunionen kunne godt fostre systemkriti-
kere, men de kunne ikke skabe en eneste subkultur som satte sit fingeraf-
tryk på gadebilledet? Den rockmusik som de rent faktisk spillede, kunne 
ikke komme til udtryk nogen steder. Følelserne var der, men fællesskaberne 
fik ikke lov til at udvikle sig. Som det skete her. Til gengæld er det længe 
siden vi selv har fostret meget andet end lidt æstetisk Rasmus-modsat. I 
stedet stiger antallet af subkulturer eksponentielt.  
 Jo flere penduler der er, desto mere overfladisk bliver kulturen? 
 Det er én mulighed. Den anden er at der bare er flere overfladiske 
ting som bliver eksponeret. Fordi der er overfladiske kanaler at eksponere 
dem i. Der er ikke nogen der gider lancere en ny hattemode med livet som 
indsats, men gælder det demokrati og ytringsfrihed, så er risikoen værd at 
løbe. Idealerne og videnskaben stikker dybere. Det korte af det lange er at i 
takt med at kompleksiteten stiger, stiger også antallet af subkulturer ekspo-
nentielt. Og ligesom med trendpendulet, hvor subkulturen giver udtryk for 
anomalierne, så er der også idealmæssige og videnskabelige subkulturer, 
grupper som får idépendulet og paradigmependulet til at svinge. Midt 
under systemtiden, hvor maintrenden var funktionalisme og matematisk 
optimale systemer og orden, opstod Dadaismen inden for kunsten, og inden 
for videnskaben udklækkede de kvantefysikken.  
 Mens mainstream-kulturen troede på samlebåndet og behaviorismen? 
 Gik kunsten i gang med at dyrke det groteske, 
det meningsløse og tilfældige, senere det surrealis-
tiske. Og samtidig konstaterede Niels Bohr og Werner 
Heisenberg at de allermindste og helt fundamentale 
enheder i universet opfører sig fuldstændig uforud-
sigeligt. Både det lineære, mekaniske verdensbillede 
og det ikke-lineære har vi været inde på; det første 
kan man regne med, det andet kunne man ikke stille 
noget op med, før computerne blev opfundet. Men 
de rummer trods alt begge to en form for mønster 
eller system. I både de lineære og de ikke-lineære systemer kan man tale om 
årsag og virkning. Fysikerne kan beskrive og forstå, hvad der sker. Det kan 
man ikke i kvantefysikken. Så snart vi kommer ned under partikelstørrelse i 

…den situation, som atomteoriens 
seneste udvikling har stillet os over 
for, er helt uden sidestykke i den 
fysiske videnskabs historie. Hele den 
klassiske fysiks begrebsbygning, som 
ved Einsteins værk skulle opnå en så 
vidunderlig enhed og fuldstændighed, 
hviler jo på den af vore sædvanlige 
erfaringer om fysiske fænomener så 
velbegrundede forudsætning, at det 
er muligt at skelne mellem de 
materielle legemers opførsel og vor 
iagttagelse deraf. 

Niels Bohr 
Biologi og Atomfysik 
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atomerne, så holder både linearitet og ikke-linearitet op. Der er ingen orden. 
Kun tilfældighed. Rod. Uorden. Total uberegnelighed. ”Gud kaster ikke 
med terninger!” som Einstein sagde, da Bohr havde præsenteret kvantefy-
sikken. Men det gør Gud! Og ikke nok med dét; når man begynder at stude-
re fænomenerne inden for kvantefysikken, så bliver de påvirkede af at de 
bliver studeret! Der findes ikke en fysisk verden som er uafhængig af at vi 
betragter den! Alt dét som havde været faste holdepunkter for den natur-
videnskabelige tænkning siden Galilei og Newton, var med Bohr og Heisen-
berg pludselig kun en brøkdel af forklaringen.  
 Kvantefysikken og dadaismen hænger sammen? 
 Det ved jeg ikke om de gør. Men de opstod nogenlunde samtidigt. Og 
både naturvidenskab og kunst udgjorde idémæssigt en modreaktion til de 
idéer i tiden som kendetegnede mainstream-kulturen. Nemlig systemer, or-
den, behaviorisme! 
 På samme måde blomstrede eksistentialismen i de intellektuelle mil-
jøer i 50’erne og 60’erne, mens resten af samfundet var fuldstændigt forhip-
pet på teknologien. Camus kæmpede imod tilværelsens tomhed, og nåede 
frem til at uden et højere mål er tilværelsen absurd. Ergo er tilværelsen 
absurd. Livets værdi ligger i at forsøge at leve det alligevel, livet. På ven-
strefløjen sad Sartre og nåede frem til nogenlunde det samme. Bortset fra at 
han hoppede helt ned i det nihilistiske hul, og dernede fra skrev han om at 
vælge eller ikke-vælge. Men teknologien gav under ingen omstændigheder 
nogen mening i sig selv. Og det havde de set. I modsætning til resten af 
kulturen. Og går vi endnu længere tilbage, så ulmede revolutionerne og den 
beske satire midt under romantikken; Karl Marx kløede sig i skægget, 
Kierkegaard dyppede sin pen i spydigt blæk, og Goldschmidt begyndte at 
udgive sit satireblad. – Deres modreaktion handlede om idéer og idealer, 
ergo startede de ikke en ny tøjmode. 
 Til gengæld lagde Bohr og dadaisterne grunden til det postmodernistiske 
design som kom 50 år senere? Ironiske møbler med absurde detaljer? 
 Hvem var det der sagde at jeg var langt ude, da jeg sagde at idealerne 
afspejlede sig i vores varige forbrugsgoder, hm? 
 Og at vi får vores værdier fra omgivelserne? – Men hvis antallet af subkul-
turer stiger eksponentielt og subkulturerne er udtryk for anomalierne i kulturen i 
tiden – hvis jeg har forstået det rigtigt – betyder det så at en mere og mere kompleks 
kultur også skaber flere og flere anomalier? 
 Kompleksiteten rummer simpelthen sin egen indre konflikt. Og hvis 
du kigger på mange af de subkulturer som rent faktisk findes i dag, så rejser 
det unægtelig en række spørgsmål. Et af dem er, om vores kultur simpelt-
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hen er ved at blive så kompleks at vi slet ikke selv kan forstå den og manøv-
rere sikkert rundt i den? Fællestrækket for mange af de subkulturelle strøm-
ninger som har udviklet sig op gennem det 20. århundrede, er jo netop at de 
synes konsekvent at være på en kurs mod mere og mere urkulturelle former 
for livsstil. Efterhånden som resten af samfundet bliver mere og mere so-
fistikeret og komplekst, jo mere begynder vores subkulturer at tillægge sig 
urkulturelle vaner og ritualer som minder om det, vores forfædre prakti-
serede, den gang vi løb nøgne rundt og nedlagde aftensmaden med bue og 
pil. 
 ”Urkulturelle”? Du er vel ikke lige pludselig gået hen og blevet politisk 
korrekt? 
 Kald dem ”primitive”, hvis du vil. Primitiv lyder bare som en flok 
vilde uden kultur og struktur. Urkulturel indebærer netop at der er en orga-
nisation, men at den ligger tættere på menneskets oprindelige livsvilkår, ur-
menneskets kultur og livsvilkår. 
 Som er mindre kompleks, og det er det vi som ”oversamfund” fjerner os fra, 
og det afspejles i subkulturerne? 
 Jazzen i 20’erne og 30’erne – negermusikken 
som det så flatterende blev kaldt – var nok vild for 
sin tid, ikke desto mindre foregik det jo altså i jakke-
sæt og slips. Swingpjatterne i 40’erne gik over gevind 
ved at gå med tykke rågummisåler og danse til 
Glenn Miller, og selv James Dean og hans oprør i 
50’erne var jo, set med vore øjne, den rene uskyld.  
 Vi talte også om, hvordan Beatles’ sang i 60’erne 
var helt konform. 
 Men så begyndte det at rykke på sig i slutning-
en af 60’erne og op gennem 70’erne, der var der både rockere og diskere og 
punkere. Mainstream-kulturen var bløde mænd og persianerpels, mens 
subkulturerne var hårdhed og magt eller hårdhed og desperation. 
 Indtil diskobølgen og højredrejningen slog igennem og det var BZ’erne og 
alle mulige underfraktioner af anarkistiske miljøer som blev sub? 
 Plus rockere og diskere og punkere og nynazister og graffitimalere og 
senere grunge og et hav af andre grupper. Endnu mere udtalt og komplekst 
blev det i 90’erne med hiphoppere og hele dance-kulturen med alle dens 
underfraktioner af house, Goth, trance, og jeg ved ikke hvad. Ét stort jävla 
semi-kultisk kaos. Men det er selvfølgelig også vanskeligt at være i opposi-
tion til ironi! 
 Som var hovedtrenden? 

JIM: 
I told you Dad, it was a 
question of honor. They 
called me a chicken—you 
know, chicken! I had to go 
or I would never have been 
able to face any of those 
kids again. So I got in one 
of these cars and a boy 
called Buzz got in the 
other. We had to drive fast 
and jump before the cars 
went over the edge of the 
bluff. I got out okay but 
Buzz didn’t. He was killed. 
 

Rebel Without a Cause 
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 Det er næsten umenneskelige vilkår at byde en 
opvoksende generation af teenagere! – Min pointe er 
at fællestrækket i udviklingen i subkulturerne er at jo 
mere komplekst og højteknologisk vores samfund 
bliver, jo længere samfundet bevæger sig væk fra de 
oprindelige livsvilkår for mennesket, jo større af-
stand der bliver mellem samfund og natur, jo mere 
fremmedgjort det enkelte individ har mulighed for at 
føle sig, desto mere urkulturelle bliver vore subkulturer. 
 Lavkomplekse? 
 I hvert fald set i forhold til den ”overkultur” som de er sub- i forhold 
til! Vi talte for eksempel om, hvordan de signaler vi sender til omgivelserne, 
har bevæget sig fra klistermærkerne på døren til tøjet og til piercinger og 
tatoveringer. 
 Fra de ydre ting og helt ind på kroppen. 
 Trance-dance, tatoveringer og kollektiv rus i 
speed og ecstasy minder umiskendeligt om vore tid-
ligste forfædres kultur med gruppeekstase og krops-
udsmykning og er blot ét eksempel på, hvordan den 
moderne subkultur forsøger at eftergøre det vi kom-
mer af. Tråden mellem graffitimalerne og hulemale-
rierne er næsten for oplagt til at man gider at sige det 
højt. 50’ernes subkultur omkring James Dean og 
rock’n’roll, eller de bander som for eksempel er 
skildret i West Side Story, de gik jo ikke rundt og 
markerede deres stammeterritorier med tags og store 
vægmalerier på bymurene og de offentlige transport-
midler. Uanset hvor vilde de blev anset for at være i deres samtid, så op-
førte de sig jo i rimelig grad som mennesker i en moderne kultur. 
 Derfor er det interessante i denne her sammenhæng selvfølgelig, at 
hvis subkulturerne har udviklet deres kollektive ritualer, den rituelle ud-
smykning og deres stammekrige fra lidt hoftevrikkende Elvis-look-a-like, 
pomadehår og bandeopgør til nutidens trancelignende gruppedans, fester 
baseret på hallucination, vikinge-tatoveringer, intimpiercing og lemlæstelse 
af kønsorganerne på måder vi normalt kun forbinder med religiøse eller 
mytologiske systemer, pissen sit territorium af på offentlige vægflader, og 
regulære gadebander i rituelt pyntede BMW’er der cruiser the hood for at 
beskytte deres imaginære territorium, hvor langt kommer fremtidens sub-
kulturer så til at gå? 

CAPT’ KOONS: 
(. . .)Then when he died of 
dysentery, he gave me the 
watch. I hid this uncomfor-
table hunk of metal up my 
ass for two years. Then, 
after seven years, I was 
sent home to my family. And 
now, little man, I give the 
watch to you. 

Tarantino 
Pulp Fiction 

I flertallet af primatsamfund er det 
hunnerne, som udgør kernen, som 
skaber grupperne og giver dem stabi-
litet gennem årene. Hannerne derimod 
har ikke samme stærke samhørigheds-
følelse, men vandrer ofte fra gruppe til 
gruppe i jagten på bedre muligheder 
for at parre sig. Typisk for de fleste 
arter (chimpanserne synes at være en 
af de få undtagelser) er, at hunnerne 
bliver i den gruppe, hvor de er født, 
mens hannerne, når de er blevet køns-
modne, som regel forlader gruppen til 
fordel for en anden. Visse hanner 
fortsætter med at flytte fra gruppe til 
gruppe livet ud. 

Robin Dunbar 
Grooming, Gossip and the Evolution of 

Language 
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 De bliver endnu mere ”urkulturelle”? 
 Og hvad er mere urkulturelt end rituelle danse og kropslig udsmyk-
ning? 
 Amuletter og overtro? 
 Og hvad er endnu mere urkulturelt end det? 
 Hvis din teori holder, så siger du jo at det næste bliver kultiske seancer og 
offerfester.  
 Og endnu mere urkulturelt? Hvad er det mest ekstreme man kan 
foretage sig for virkelig at mærke at man er til i verden, og at man har 
grænser? Grænser, man er nødt til at overtræde, for at mærke at man er til? 
At man som flok har noget sammen som det kræver noget særligt for at 
kunne deltage i? Eller bare for at mærke et sus, så man selv ved at man 
lever? 
 Menneskeofringer? Er dét ikke lidt langt ude? 
 Er nynazisterne ikke gået i gang? Hvis man brænder en boligblok 
med muslimske indvandrere af, hvad er så dét? Børneporno på internettet 
er vel også en slags menneskeofring? Entusiastiske enspændere og nydelige 
familiefædre som er med på en kigger. Gruppevoldtægter. Organiseret 
sexturisme til Fjernøsten. Vi er slet ikke så sofistikerede som vi selv går og 
tror! 
 Og det kommer op til overfladen, når vi ikke kan finde ud af at begå os i det 
moderne samfund? 
 Når vi ikke længere har nogle stabile rammer som kan holde os fra 
det. For det er dét vi kommer af. Det var blandt andet dét vi fik tiden til at 
gå med, i løbet af de hundreder af tusinder af år det tog evolutionen at 
frembringe os. Og vi begynder at gøre det igen, enten når vi er overladt til 
os selv og vores drifter og ingen ser os, eller når vi mødes i lukkede grupper 
med en fælles følelse af at være fremmedgjorte. Og hvis samfundet bliver 
meget mere komplekst, meget mere sofistikeret, meget mere unaturligt, så 
vil søgningen mod det oprindelige også blive så meget desto stærkere og så 
meget desto mere udbredt. Anomaliet vil blive så meget desto større. 
 Og den udvikling vi ikke kontrollerer udvikler sig i eksponentiel grad? 
 Hvis mine påstande holder. Swingers er et andet eksempel. 
 Folk som mødes i sexklubber? 
 Og boller på kryds og tværs.  
 Det er vel ikke menneskeofringer! 
 Dét er det ikke! Men det er så tæt på fortidens frugtbarhedskulte som 
man næsten kan komme. Uden ligefrem at ofre nogen eller noget. Endsige 
at have noget som helst formål med det, andet end at opnå seksuel tilfreds-
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stillelse. Samt en identitet i en forsamling som på en eller anden måde er 
lidt forbudt. Lidt hemmelig. Lidt okkult. Lidt på grænsen af, hvad det eta-
blerede samfund tillader. Ikke at jeg har noget imod swinger-klubber, jeg 
konstaterer bare at det netop er i en kultur som vores de dukker op, lige nu, 
og at vi bortset fra prostitution ikke ellers har haft offentlig tilgængelig sex i 
Europa siden begyndelsen af vores tidsregning. – Tror du folk kommer i de 
klubber for at få orgasme eller for at give orgasme? Hm? 
 For at få orgasme, vel? 
 Medmennesket reduceres til et redskab. Et redskab for seksuel til-
fredsstillelse. I frugtbarhedskulten var medmennesket også et redskab. Et 
redskab til at opnå gudernes gunst. Enten gennem seksualakten, eller 
gennem at nogen eller noget blev ofret.  
 Men er det ikke også meget socialt i de der sexklubber? – Nu vil jeg ikke 
sidde og forsvare dem som sådan, men det er vel netop en slags mødested for mere 
end ”bare” sex? 
 Hvem siger at det var meget anderledes i oldtidens templer? Det som 
er min pointe, det er at den afgrænsning af individet, den kontrol over 
vores sanser og reaktioner som vi plejer at udvise i det offentlige rum, og 
som netop er dét vores kultur har forsøgt at påføre os i form af påklædning 
og kyskhedsbegreber op gennem hele historien, det er i bogstaveligste for-
stand de ting som bliver pillet af i sexklubberne og subkulturerne. Hvor 
hele vores overkultur har bevæget os alle sammen i en retning af større og 
større respekt for individet, for mennesket, medmennesket og menneske-
livet, så går subkulturerne i den stik modsatte retning.  
 Er det en søgen efter en vis form for balance? 
 Hvad sagde jeg om komplekse og ikke-komplekse systemer som 
støder op mod hinanden? 
 Der er tale om en søgen efter en ligevægt? 
 Kulturentropi. Inderst inde er vi i vores drifters vold, vores hjerner og 
vores biokemi er hardwired til det kulturelle fundament vi opstod i som art. 
Det meste af det vi går og tænker og mener, er kun et tyndt lag fernis. Et lag 
fernis som vi lige har siddet og gennemgået i form af tidspendulerne. – Kan 
du huske, hvor gammelt mennesket var? 
 Det stod på tabellen med den eksponentielle udvikling… 150.000 år? 
 Vi har haft globale menneskerettigheder i 50. Levende billeder fra den 
anden side af jordkloden i 40, og Pavens officielle accept af Galileis verdens-
billede i mindre end 20. 
 20 år? 
 Om Vatikanet ligefrem har sagt undskyld for at ydmyge ham, det kan 
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jeg ikke huske. Men det var ikke før 1990’erne at katolikker officielt kunne 
tilslutte sig tanken om at Jorden drejer om Solen. Efter adskillige måne-
landinger! Meget af dét vi tager for givet, er altså temmeligt nyt. Ikke 
mindst taget i betragtning, hvor meget tid evolutionen brugte på at skabe os 
som vi er.   
 Resten af tiden ofrede vi jomfruer og drak deres blod? 
 En stor del af os gjorde ihvertfald! Eller noget i samme boldgade. 
Mennesket er skabt af evolution og religion, og det er blandt andet dét som 
selverkendelsen handler om. Den selverkendelse som jeg hele tiden har 
lovet dig at vi skulle tale om. 
 ”Truet med”, ville jeg hellere sige! – Har du set hvad klokken er? 
 Vi tager den i morgen. Så taler vi om, hvor mennesket egentlig kom-
mer fra. Hele evolutionen tilbage fra aberne og frem til os selv. Menneske-
ofringer og hele molevitten! Hvor kommer – ikke blot vores enkelte kultur – 
men hele begrebet kultur fra? Hvad er det der gør os til mennesker? Hvor-
dan opstod vores sprog, vores bevidsthed, vores menneskelighed? Hvornår 
var vi overhovedet klar over at vi var mennesker? Hvornår opfandt vi 
begrebet ”menneske”? Hvornår opfandt vi begrebet ”medmenneske” og in-
sisterede på at alle mennesker er fundamentalt ens? Hvor kommer i det hele 
taget vores evne til at tænke over os selv, vores selvbevidsthed, fra?  
 Hvorfor er vores hjerner hardwired forkert til vores kultur? 
 Herligt emne! – Men vi skal altså lige nå argumentpendulet!  
 Varer det længe? Jeg er godt nok ved at være stegt!  
 Det var slet ikke mig, du var bekymret for!  
 Lad os sige at det var os begge to! – Er du slet ikke træt? Jeg er, så jeg sum-
mer i hovedet! 
 Næ, nu fik jeg det faktisk lige så fantastisk! – Det kan være det var al 
den snak om sex!  
 Eller menneskeofringerne! 
 Dét er muligt! Okkulte seancer med mennesker som bliver slået ihjel 
på teatralsk vis, det har sjovt nok altid en opkvikkende effekt på selv det 
pæneste selskab! Nå! Lad os så se at få drejet halsen om på det argu-
mentpendul! Nu er jeg lige i stødet! Der er kun tre epoker, og jeg skal gøre 
det hurtigt. 
 Argumentpendulet er simpelthen det pendul som afgør, ud fra hvilke 
præmisser vi helt grundlæggende træffer vore beslutninger og henter vore 
argumenter. Og meget apropos, så er det dét pendul der opstod samtidig 
med de tidligste former for kult og kultur og spiritualitet. Og hvornår det 
var, det kommer vi så ind på i morgen!  

Argumentpendulet 
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 Altså for 150.000 år siden?  
 150.000 var bare homo sapiens sapiens. Der var 
kultur længe før os! 
 Den tidligste form for argumenter hentede 
vores forfædre i trancetilstande, på drømmerejser i 
dialog med naturens ånder eller i samtaler med 
guderne. Og det er blandt andet dét vi skal tale om i 
morgen! Vores forfædre var shamaner. Vi nedstam-
mer fra shamaner. Os alle sammen. I dag kender vi 
shamanismen fra oldgamle jægersamler-kulturer, 
som stadig eksisterer. Hovedsagligt inuitterne på 
Grønland og de oprindelige indbyggere i Amerika. 
Men der er også shamanistiske og animistiske 
kulturer som har overlevet i Afrika og andre steder. 
Og fra dem kan vi lære en masse om os selv. Og det 
er dét vi skal i morgen; lære om os selv! For så forstår 
vi meget bedre, hvorfor vi ikke kan finde fodfæste i 
vores egen tid og i den fremtid som vi er ved at sætte 
i værk! Og hvorfor subkulturerne udvikler sig som de gør! – Men det bliver 
i morgen! 
 Shamaner bruger og brugte altså drømmerejser til at finde svar på 
større eller mindre spørgsmål. Og noget lignende er muligvis også, hvad vi 
kender fra Noah og Abraham som talte med Gud og fra Oraklet i Delphi.  
 Fortidsmennesket brugte ikke deres fornuft, når de skulle træffe beslut-
ninger? 
 De konsulterede guderne og guderne talte direkte til dem. De stod i 
kontakt med deres naturlige omgivelser på måder, vi har umådeligt vanske-
ligt ved at forholde os til. Fordi vi selv lever i en højteknologisk kultur der 
har været igennem hele den udvikling som tidspendulerne repræsenterer.  
 Hvad fortidens kommunikation med ”guderne” eller shamanismen 
og animismen præcist har gået ud på, det er selvfølgelig vanskeligt at finde 
ud af. Bortset fra, naturligvis, at der stadig er kulturer som benytter sig af 
shamanisme. Men det handler om virkelighedsopfattelser og bevidst-
hedstilstande som vi har bevæget os bort fra. Det handler om dialog med 
naturen, på planer vi har mistet kontakten til. Og det er dét vi kommer ind 
på i morgen. Og så kommer vi ind på, hvornår det holdt op. For kigger vi 
på vores egen kultur, så forsvandt shamanismen med kristendommens 
indførelse, og for jødernes vedkommende var der ikke længere nogen som 
talte direkte med Gud efter Moses.  

Vinden, guderne, 
ånderne 

? – 400 fvt. 
unmoved 

from time without 
end 

you rest 
there in the midst of the paths 

in the midst of the winds 
you rest 

covered with the droppings of birds 
grass growing from your feet 

your head decked with the down of 
birds 

you rest 
in the midst of the winds 

you wait 
Aged one. 

Lakota medicine man 
honors the spirit in a stone 
From David Abram,  
The Spell of the Sensuous 
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 Som var hvornår? 
 Cirka 1.200 år før vor tid. De profeter som kom efter ham, var mere en 
slags samfundsrevsere eller ”åndelige meteorologer”, med visioner de op-
fattede som guddommelig åbenbaring. Faktisk var der en hel del af dem der 
mere var samfundsrevsere, end det vi normalt forstår ved profeter. Efter 
nedskrivningen af jødernes Bibel, ”Det gamle Testamente”, i 500-300-tallet 
før år 1, holdt den officielle jødedom ihvertfald op med at acceptere ”syn” 
og inspirerede ”visioner”. Derefter godtog den udelukkende bevidst argu-
mentation. Det har formentlig været én af årsagerne til at de ikke kunne 
acceptere hverken Johannes Døberen, Jesus eller den Johannes som var op-
havsmand til Johannes’ Åbenbaring. 
 Muhammed modtog Koranen i 600-tallet? 
 Og i Hellas holdt oraklet i Delfi op med at virke omkring 400 år før år 
1. På Sokrates’ tid med andre ord. 
 Hvordan ”holdt op med at virke”? Var det ikke en kvinde? 
 Oraklet fungerede på den måde at man stillede hende konkrete 
spørgsmål, mens hun stod på et bestemt sted som havde en speciel ”kraft” 
der kunne bringe hende i trance og i kontakt med guderne. Og så svarede 
hun i en form for tungetale som skulle fortolkes af præsterne. Men det blev 
vanskeligere og vanskeligere at finde nogen der kunne komme i trance på 
den rigtige måde og give den rigtige form for orakelsvar som kunne tolkes 
til noget anvendeligt. Og hvorfor dét skete, det kommer vi ind på i morgen, 
for det har nemlig noget med udviklingen af vores kultur at gøre, og de 
konsekvenser som det har for vores bevidsthed, når vores samfund bliver 
mere og mere komplekst!  
 Hvordan det? 
 Kom igen i morgen! Og husk wienerbrødet! Det som er relevant i 
sammenhæng med argumentpendulet, det er at i vores kulturkreds hentede 
vi, frem til cirka 3-400 år før år 1, vores argumenter fra guderne. I mere eller 
mindre direkte form. Hos vikingerne formodentlig helt frem til 8-900-tallet. 
Altså mere end 1000 år senere. Derefter mistede vi forbindelsen.  
 Puf! Væk?  
 Nok mere ”Hm, jeg synes der er noget knas på linien! Gad vidst, hvad 
der er i vejen, det er længe siden vi har modtaget noget nyt fra guderne!” – 
Og hvorfor, det taler vi om i morgen!  
 Du holder kortene tæt ind til kroppen, hva’? 
 Det var dig selv der sagde at du var træt! Gradvist erstattede religi-
onen og præsteskabet gudernes direkte tale. Og hvad dét handlede om, det 
kigger vi på i morgen! 
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 Væsentligt lige nu er bare at konstatere at pen-
dulet svingede væk fra guderne og hen til religionen. 
Hos egypterne og sumererne skete det gradvist fra 
cirka 3000 før år 1, og hos jøderne fra cirka 2000 år 
senere. Senere kom også grækerne og romerne og 
resten af Europa til. Nu fik menneskene ikke længere 
direkte, konkrete beskeder fra guderne, nu gav religi-
onen nogle faste retningslinier, og så måtte samfun-
det og det enkelte menneske handle derefter. Troen 
blev altså argumentet for vores handlinger og gav 
også argumenterne for, hvordan verden var ind-
rettet.  
 Også i Grækenland? Brugte de ikke netop filosofien og fornuften til at tænke 
sig om? 
 Godt spørgsmål! Filosofferne forsøgte virkelig at finde frem til sand-
heder som var fri af myterne, og de udviklede også verdslige love som man 
var udmærket klar over var menneskeskabte. Men samfundet som sådan 
brugte jo ikke sin ”fornuft”. Det var styret af religiøse regler. Sokrates sad i 
sin fængselscelle og ventede så længe på at hans dødsdom kunne 
eksekveres, netop fordi et ”helligt skib” først skulle komme til byen.  
 Samtidig med de græske filosoffer og deres videnskab var samfundet religiøst 
styret? 
 Filosofferne var en subkultur. Og derfor kalder jeg det hele under ét, 
religionsepoken. 
 Og hvis det ikke havde været for kristendommen, så var filosoffernes sub-
kultur før eller siden gået hen og blevet hovedkulturen? 
 Formentlig. 
 Men eskimoerne og indianerne har jo som du selv lige sagde, dyrket shama-
nismen helt op til vores tid? 
 Igen, tidspendulerne som jeg taler om dem her, gælder kun vores 
egen kulturkreds. Andre kulturer kan have været igennem en anden udvik-
ling, og man kan ikke overføre vores udvikling direkte på andre kulturer og 
så sammenligne dem tidsmæssigt.  
 Du siger med andre ord ikke at vores kulturkreds er 
2000 år forud for eskimoerne og Amerikas oprindelige be-
folkning? 
 Man kan ikke sammenligne kulturer på den 
måde, for det er jo forskellige ting vi går og finder på. 
Og så kopierer vi de bedste idéer fra hinanden. Man 

Religionen 
400 fvt. – 1500 vt. 

Der opstod ikke mere en profet i 
Israel som Moses, som Herren 
havde kendt ansigt til ansigt, i 
kraft af alle de tegn og underger-
ninger, som Herren havde sendt 
ham for at udføre dem i Ægyptens 
land for Farao og for alle hans 
tjenere og for hele hans land; og i 
kraft af hele den stærke hånd og 
hele den store, imponerende 
gerning, som Moses havde udført 
for øjnene af hele Israel. 
 

5. Mosebog, de tre sidste vers 

Utvecklingsteorins anhängare hava i 
utvecklingen genom naturligt urval 
och ärvda ändamålsenligheter endast 
sett ett framåtskridande mot et bättre. 
Men utveckling är icke alltid framåt-
skridande mot ett bättre. Ty en 
sjukdom utvecklar sig mot kris och 
död, ett sjukligt anlag utvecklar sig till 
sjukdom. 

August Strindberg 
Utopier i verkligheten 
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kan konstatere at for cirka 10.000 år siden opfandt folk i området omkring 
Eufrat og Tigris at dyrke korn, og cirka 3-4.000 år senere kom fænomenet til 
Danmark. Betyder det at irakerne er 3-4.000 år forud for os andre? Romerne 
opfandt dampmaskinen, men de tog den ikke i brug. Små 2.000 år senere 
blev den genopfundet af franskmændene og englænderne. Var romerne så 
forud for dem? Nogle gange er der også nogen der får en rigtigt, rigtigt dår-
lig idé som gudskelov ikke spreder sig. Og som andre så opfinder senere. Er 
de så forud eller bagud? Det bliver meget let det rene vås! 
 At sammenligne kulturer?  
 Vikingerne havde på mange måder ligestilling mellem mænd og 
kvinder, jødedommen og grækerne havde nærmest to separate samfund; 
det uden for hjemmet for mændene, det inden for hjemmet for kvinderne. 
Vikingerne havde en tidlig forløber for den parlamentariske beslutnings-
proces på tingstederne, grækerne opfandt demokratiet, og oldtidens jøder 
havde et teokrati med absolutte magtbeføjelser. På nogle områder næppe 
ganske ulig det som visse muslimske fundamentalister i dag gerne vil 
påføre hinanden. Samtidig er det den jødiske etik vi har taget til os, og som 
er forudsætningen for både kristendommen og menneskerettighederne. Så 
hvem er forud for hvad?  
 Men man kan vel sige at den og den kultur opdagede den og den ting først, 
eller man kan sige at den og den kultur indførte det og det princip først? – Så er der 
vel nogen der er forud for nogle andre? 
 Det er sandt! – Hvad var de to grundlæggende parametre vi talte om i 
morges som var afgørende for lykken? 
 Frihed og tryghed? 
 Vi kan sige at samfund som tilbyder deres individer både meget 
frihed og stor tryghed, de skandinaviske samfund for eksempel, er bedre 
samfund end samfund der hverken yder medlemmerne frihed eller tryg-
hed. Irak under Saddam Hussein, eller Østtyskland og Sovjetunionen. Og 
givet at mennesker rundt omkring i verden gerne vil have samme grader af 
frihed og tryghed som os, og måske endda en dag opnår det, så var vi 
”først”. Men hvis de opnår frihed og tryghed på en anden måde end os, 
finder frem til en anden konkret måde at få større frihed og tryghed på, var 
vi så stadig ”først”? 
 Hvordan skulle det kunne ske? 
 Lad os tage et andet eksempel: Vi har konstitutionelt monarki. Givet 
at vi aldrig vælger at afskaffe det, men i længden lever i større tryghed og 
frihed end amerikanerne og franskmændene, var amerikanerne og fransk-
mændene så ”forud” for os, da de gennemførte deres revolutioner? Hm? 
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Verden styrer mod øget kompleksitet. Frihed og tryghed er en forudsæt-
ning for at kompleksiteten kan vokse, men en høj kompleksitet, blandt 
andet i form af medier og teknologi, er en forudsætning for at tryghed og 
frihed kan skabes, virkningen går begge veje.  
 Så før eller siden vil det gå ”fremad”? – Selvom du så hårdnakket hævdede at 
begrebet fremskridt ikke findes? 
 Ja, det vil gå fremad. Men der kan være hundreder af år, hvor det 
ikke sker. Tusinder af år. Og når det så rent faktisk går ”fremad”, så kan det 
være at der lige pludselig kommer en eller anden psykopat og overbeviser 
folk om at de skal bekæmpe deres egen og hinandens frihed og tryghed og 
følge en ideologi i stedet. Så kan ”fremskridtet” til enhver tid betyde fri-
heds- og tryghedsmæssig dekompleksitet, fuldstændig lige som med alt 
andet. – Lad os vende tilbage til argumentpendulet!  
 Og religionen? 
 Og det som fulgte efter, da pendulet svingede. 
Nemlig fornuften. Som grækerne opfandt, og renæs-
sancen gentog.  
 Hvori adskiller det sig fra paradigmependulet? 
Svingede det ikke også fra religion til fornuft – videnskab? 
 I og for sig, men paradigmependulet er finere 
end argumentpendulet. 
 Argumentpendulet har kun svinget to gange indtil nu, og det var fra 
guderne til religionen og så fra religionen til fornuften. Argumentpendulet 
er dét ene, overordnede pendul der helt grundlæggende tillader os at give 
et synspunkt dødsstødet eller beholde det, og derfor stikker det dybere end 
selv paradigmependulet, som selv er underlagt argumentpendulet.  
 Uanset hvilken form for videnskab der er in i øjeblikket, så er den altid 
afhængig af at vi bruger vores fornuft og ikke vores mytologi til at træffe beslut-
ninger? 
 Når vores urkulturelle forfædre dansede en bestemt dans, inden de 
gik på jagt, så var det fordi ånderne eller guderne ved en tidligere lejlighed 
havde vist sig gavmilde efter en sådan dans. Og det ville aldrig være faldet 
nogen af dem ind at sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor i alverden det var 
væsentligt at danse, inden man gik ud efter aftensmad. Tværtimod ville de 
formentlig alle sammen have følt sig i en eller anden kontakt med jagtdyrets 
ånd under dansen og have bragt sig på god fod med det. Og hvis jagten så 
alligevel slog fejl, så kunne shamanen efter den mislykkede jagt tage på en 
drømmerejse og få at vide, hvorfor jagtdyret var blevet væk. 
 Hvis man i de lidt yngre gamle dage sagde at Jorden var Universets 

Fornuften 
1500-2000 

You must forgive me, dear friend.  
I’m a lover of learning, and trees and open 
country won’t teach me anything, whereas men 
in the town do. 

Socrates 
Phaedrus 
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midtpunkt, så var den det, fordi Bibelen sagde at det forholdt sig sådan. 
Også selvom den spirende videnskab kunne påvise at det forholdt sig 
anderledes. Religionen tilvejebragte argumentet. Så kunne alle mulige astro-
nomer og videnskabsmænd komme rendende lige så tosset de ville og sige, 
hvad der passede dem, det passede bare ikke ind i argumentpendulets re-
ligiøse virkelighedsbillede, og derfor fik de ikke lov at få ret.  
 Lige så lidt som præsterne ville have hørt på dem, hvis de var kommet og 
havde sagt at Gud selv havde fortalt dem at Jorden var rund og drejede omkring 
Solen? 
 Det var ikke noget gyldigt argument mere. Hvis en shaman derimod 
havde gjort det samme 100.000 år forinden og var kommet tilbage fra en 
trancetilstand og havde sagt at Jorden var rund og dansede omkring lyset 
på himlen, mens den drejede sig, så havde folk troet på ham. – Og nu er vi 
færdige! ”Hvad har vi gang i?” ”Hvordan hænger det sammen?” og ”Hvem 
er vi?” You are free to leave! 
 Hold da kæft! 
 Træt? 
 Du sidder bare og ser ud som om du aldrig har haft det bedre! 
 Det føles skønt! – Og så er det i øvrigt også ved de tider! Hvis man 
kommer for sent til aftensmaden, så har Skizofrene Åge ædt alle dem med 
dyrlægens natmad! 
 Skizofrene Åge? 
 Det hedder han. Om han virkelig er skizofren eller det bare er tvangs-
handlinger, det ved jeg ikke. Jeg ved heller ikke, hvorfor de ikke kan finde 
ud af at lave nok, det er jo for helvede bare leverpostej med sky og pålæg! 
Men køkkenet skal vel også spare. – Men du kommer igen i morgen? 
 Og så snakker vi om menneskets evolution? 
 ”Hvor kommer vi fra?” – Kom fra morgenstunden 
 Klokken 9 igen? 
 Og husk wienerbrødet! 
 Rækker du mig ikke lige de to papirer derhenne? 
 Her. 
 Tak.  
 Har du det hele? 
 Det tror jeg. – Tak for i dag. 
 Tak i lige måde. – Tager du stram bluse på? 
 Eller sweatshirt med skuldervat? 
 Gør du? 
 Slip nu! 
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 Du troede lige at jeg var harmløs, hva’? 
 Slip, din... 
 Hvad?  
 ! 
 Sluppet! 
 Hvis du gerne vil have besøg, så har du en underlig måde at vise det på!  
 Kærligheden kan have mange facetter! 
 Du er en syg gammel stodder, er du klar over det? Det er pisse spændende 
alt du har at fortælle, men du er eddermageme syg i hjernen! 
 Hvad havde du regnet med? Stod der Hilton på døren, da du kom 
ind? 
 Vi ses i morgen. Og held og lykke med natmaden! 
 God pizza! 
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 Hej! 
 - 
 Thomas? 
 Her! Omme bag reolen! 
 Hvad laver du dernede? 
 Slutter computeren til. Den nye forbindelse kom i dag! Det er helt vildt, så 
hurtigt det er i forhold til det andet! – Gider du ikke lige række mig det stik dér? 
 Her. Så nu kan du downloade en billedfil på et halvt sekund i stedet for 
halvandet sekund? 
 Fedt, ikke! – Har du pizza med? 
 Rejer, peber og champignon. Ekstra chili og hvidløg.  
 Kys? 
 msk - msk 
 Du har dækket bord så jeg! 
 Var det ikke det du sagde jeg skulle? 
 Kom med ud i køkkenet så vi kan få noget mad! – Trækker du vinen op? 
 Var det også min del af aftalen? – Du ser træt ud! 
 Jeg er fuldstændigt bombet! 
 msk-msk  
 Og meget træt.  
 Du har en lækker røv – msk – og jeg har bare gået her helt alene og ventet 
på at du kom hjem… 
 Thomas! 
 Hvad? 
 Pizzaen bliver kold! 
 Du blev ihvertfald kold! 
 Undskyld. 
 Hvad er der? 
 Det er bare... 
 Hvad? 
 Jeg er bare træt...  
 Hvad har han gjort ved dig? Du ser fuldstændigt skæv ud i ansigtet? 
 Er der grænser for, hvor meget en hjerne kan absorbere? – På en dag? 
 Hvad har han sagt? Hvad snakkede I om? – Rækker du mig proptrækkeren? 
 Her. – Hvad snakkede vi ikke om! – Jeg orker ikke en gang at forsøge at 
forklare det. Hvis du vil sidde oppe igen i nat, er du velkommen til at lytte det hele 
igennem. – Sæt dig ned og giv mig din tallerken. 
 Her.  
 Vil du have den med flest rejer? 
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 Hvis jeg også kan få noget af al peberen derovre. – Fortæl, hvad I snakkede 
om! 
 Idéhistorie. Økonomi. Ny teknologi. Computere og den slags. 
 ”Og den slags”? Var det ikke tv-serien I skulle snakke om? Eller dét med 
design og livsstil? Værdier? 
 Kan vi ikke snakke om noget andet? Jeg orker simpelthen ikke at tænke!  
 Er han lige så bindegal som han plejede at være i fjernsynet? 
 Værre. Og så var det nærmest bare som om det hele væltede ud af ham! – 
Eller det vil sige; først ville han... hvad fanden var det egentlig han ville?  
 Hvad mener du? 
 Han ville have at jeg blev og fik det hele med. Han gad slet ikke gå i gang, 
hvis jeg ikke aflyste min eftermiddag med Laura. 
 Havde I ikke planlagt det længe? Frokost og shoppetur og det hele? 
 Jo. Jeg skal også have ringet til hende og sagt undskyld. – Men da han så 
først havde fundet ud af at jeg mente det. Og blev. Så var det som om han havde 
hele denne her plan oppe i hovedet, hele dette her system som han skulle af med på 
en gang, og så var det bare om at hægte sig på, altså! 
 Du har simpelthen mødt en mand der kan lukke munden på dig? 
 Og så er han en gammel gris! 
 Nej! Han er lige som før ulykken? – Er han farlig? 
 Ikke sådan fysisk. Han sidder jo i kørestol. 
 Så du er ikke bange for ham? 
 Ikke på den måde. – Skål i øvrigt...  
 Skål! – Du ser altså fuldstændigt færdig ud! 
 Jeg skal bare lige ind og på hovedet i seng! – Eller, det vil sige; jeg skal ind og 
tage en sikkerhedskopi af hele samtalen fra i dag, jeg skal ringe til Laura, og så skal 
jeg på hovedet i seng! – Kan du huske, om vi har nogen kapers? 
 Kapers?  
 De havde slet ikke nogen hos pizzamanden. 
 Vil du have kapers på det her?  
 Ja. 
 Med alt det chili? 
 Så meget desto bedre! 
 Hm. Der står det glas vi aldrig brugte. Oppe sammen med bøtten med oliven.  
 Nå, ja. – Jeg skal optage videre i morgen. 
 Skal du derud igen? 
 Klokken ni. 
 Sagde du ikke lige at han var bindegal? 
 Men han får jo medicin. Han blev godt nok lidt underlig efter han fik den, 
men da pillerne begyndte at virke, så var han egentlig meget ok.  
 Hvad var det for nogle piller?   
 Det spurgte jeg ikke om! Han vil slet ikke tale om sig selv, så det skulle jeg 
bare ikke nyde noget af at komme ind på! 
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 Du plejer ellers ikke at være bange for at stille spørgsmål? 
 Det tog over et halvt år at få interviewet, og overlægen advarede mig to 
gange mod at snakke med ham overhovedet! 
 Selv du har lært af dine fejl? 
 Du ved godt at folk som tier stille tit bliver opfattet som intelligente, ikke? 
 Ét, man risikerer ikke at sige noget dumt, to, folk tolker det som efter-
tænksomhed, tre, almindelige mindreværdskomplekser gør at folk bliver usikre på 
sig selv, når modparten holder igen, summa summarum: hold kæft og bliv klog! – Er 
det nu jeg skal tie stille? 
 Skål! 
 Skål!  
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