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Velkommen til Baade-Og gratis på nettet! 
 
Formålet med Baade-Og var og er at kvali-
ficere dansk politik til det 21. århundrede. 
Derfor fik samtlige medlemmer af Folke-
tinget alle fem bøger foræret, i takt med at 
de udkom 2005-2009.  
 
Bøgerne er nu lagt gratis på nettet til alle. 
Dels fordi serien har 10-års jubilæum, dels, 
fordi det ikke kan gå hurtigt nok med at få 
drejet vores politiske fokus derhen, hvor 
det er relevant. 

 
Siden bøgerne først udkom, har verden ændret sig en del, men i det store og hele 
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. 
 
I bøgerne er der nogle steder brugt links som referencer, og en del af dem er døde 
nu. I denne første web-udgave er de ikke ændret. Til gengæld kan du bidrage med 
nye links og referencer, hvis du har lyst. Del dem på baade-og.dk i kommentarfeltet 
for hver af de fem bøger og skriv, hvor du synes, de passer ind, så opdaterer jeg 
pdf’erne med mellemrum. 
 
Hvis du trænger til en ægte bog i papir, er der links til 
bogkøb på side 452. Du kan også give en donation, hvis du 
har lyst. Det tog 10 år at skrive bøgerne, og der ligger stadig 
et stort arbejde forude med at skabe en klogere verden. 
 
God fornøjelse, 
Lene Andersen, Jesper Knallhatt og Pamfilia Severinsen 

http://www.baade-og.dk/
http://www.johanneholm.dk/�
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=559GU6X9N8BBS�
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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 umuligt 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 vedkommende, 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! 
 

Cornelius Magnussen 
Baade-Og, Mandag 

 

http://www.baade-og.dk/
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Forord a Pamfilia Severinsen 
 
 
Velkomn til Baade-Og Onsdag, den tredje volume i Jesper Knallhatt’s 
märkvärdie og tankeväkne bogserie.  
 Osse i denne bog vi befinder os paa en psykiatrisk afdeling, hvor vi 
som en flue paa väggen overhöer en samtale mellem den gamle gnavpot 
Cornelius Magnussen og den unge – barmfagre – journalist Tenna E. Ras-
mussen. Det er nu fjere aar, jeg arbejder med bögerne, og Tenna og Cor-
nelius har efterhaandn gaaet hen og blevet mig et par käre bekendte.  
 Ikk blot det er intressant og fölg ders tanker; er det ikk som om der 
osse er ved og ske ét eller andet i forholdet mellem dem?  
 – Jeg har naturlivis allered läst baade Baade-Og Torsdag og Baade-
Og Fredag, saa jeg ved, hvordan det kommer til og gaa de to, men ska 
ikk her afslör, hva der vidre kommer til og ske… Blot jeg ska sie, a vi, 
mine studerne og jeg, ser frem til og göre hele serien färdi, og a läsern 
ka rolit gläd sig, til samtlie fem böger blir available! 
 
Meget har sket her paa vors lille Institut for Dansk Sprog og Littratur sidn 
Baade-Og Tirsdag udkom i 2036. Vors faculty ligger ikk länger i den gam-
le DR-by samn med administrationen og Maersk Institute for Communica-
tions and Media, men har flyttet tilbae til det gamle KUA over for Moskeen.  
 Vors normeringer har osse i aar blevet reducert, og vi derfor har ikk 
haft ressurser til og gör mer ved Baade-Og Onsdag end og faa den nöd-
törftit redigert.  
 Saaleds vi stadi har ikk fundet ud a, hvem Jesper Knallhatt er – 
eller var. Vi har ellers faaet go jälp a DRs medarbejdre, med hvem vi nu 
deler kantine. Men lie lidt all ders pod- og web-casts har julpet. Der har 
värt masser a goe forslag til, hvem Knallhatt ku vär, men ingn a dem har 
vist sig og hold. Desvär. 
 Mange har noticed Baade-Og i det forgangne aar, men sjovt nok 
ingn har bemärket, hvor controversiel Tirsdag reelt var, da Knallhatt 
skrev den. Tänk a han foreslog den nye tidsregning allered i 2009! 
 Til gengäld en trofast lille gruppe a läsre har startet foreningen 
www.hvadharvigangi.dk foranlediet a Knallhatt’s böger og tanker. Mange 
tror, det er et elitärt foretagne, men faktisk det er en herlig blanding a 
helt almindlie kvinder og mänd i aldren 19-89, som har dét tilfälles, a de 
bekymrer sig om udviklingen. Hva foreningen ska udvikl sig til, er vanskli 
og sie – de ved ennu ikk helt, hva de har gang i  – men har dog formu-
lert denne programerkläring: Gennem oplysning og debat vi vil kvalificer 
hinandn til fremtidns demokrati. So far det har astedkommet baade fore-
drag, hyggeaftner, debat og et fremragne samarbejd med vors institute. 
 Kraftit opfordret a foreningens medlemmer, vi har derfor arbejdet 
haart paa instituttet for og faa Baade-Og Onsdag klar til udgielse her i 
2037 som planlagt. Vors sparsomme ressurser har betydt, however, a vi 
har ikk haft mulihed for og oversätt Knallhatt’s indledne text ”Fire Uetiske 
Mänd i Sengen” til nudansk. Vi har identificert det som 1800-tals dansk, 
men self for os paa Institut for Dansk det er nästen uläslit.  

http://www.baade-og.dk/
http://www.hvadharvigangi.dk/
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 Der er ingn tvivl, a Knallhatt i texten spiller bold op a Sören Kierke-
gaard, og vi derfor har forsögt og faa jälp fra noen Kierkegaard-experts. 
Men de osse mangler ressurser og er i gang med og flytte: Efter a Georg 
Brandes Institute, Poul Henningsen Studies og The Matador Research 
Center sku osse vär paa Jagtvej 67-71 sammen med The Combined 
Grundtvig and Kierkegaard Library, der blev for trangt, saa nu de er all 
samn i gang med og flytt tilbag til Vartov, efter a Instituttet til Kaj Munks 
Eftermäle har blevet nedlagt. 
 Igen, jeg ka kun beklae, a disse forhold har medfört, a vi har ikk 
värt able og oversätt Knallhatt’s indledne text. Ikk kun er sproget nästen 
uläslit, det er osse en vanskli text, og udn jälp fra Kierkegaard folkne, jeg 
vil ikk engang udtale mig om, hva de präcise pointer i texten er. Pröv self 
eller gör som Knallhatt foreslaar: spring den over og gaa direkte til page 
41! Man ka sagtens fortsätte sin läsning a Baade-Og udn og läse den 
märklie text först. – Maaske den i virkliheden bare er det rene studen-
tikose pjat og slet ikk vär og häft sig ved? 
 Kun en enkelt kommentar til den läser, der forsöger allievel: I Baade-
Og Tirsdag Knallhatt införte begrebet ”klaroverhed”. Dette han gjor for og 
ku skelne mellem consciousness og awareness paa dansk: Consciousness 
han oversatte til ”bevidsthed”, awareness til ”klaroverhed”. I det hele taet 
han har bibeholt dette ord ”klaroverhed” gennem resten a Baade-Og, og 
han skelner i hans terminologi klart mellem bevisthed og klaroverhed. 
Thus han taler om ”selvklaroverhed”, ”uklarovert”, ”klaroverhedsmässig” 
etc. Hverken her paa instituttet eller andre steder jeg har succeeded i og 
find noen, som i övrit er stöt paa ordet ”klaroverhed.” Hans distinction 
mellem consciousness (bevisthed) og awareness (klaroverhed) har dog 
blevet formulert a andre i mellemtidn og er nu standard. 
 Slutli ska lyd en stor tak til de a mine studerne, som har igen värt 
flittie med og find Knallhatt’s kilder og sätt aarstal paa hans citater. Samt 
til Det Andersenske Forlag, som atter en gang har gaaet ud a ders vej for 
og faa dette arkaiske mega-värk mangfoldigjort paa papir og tillie udbyg-
ge www.baade-og.dk med fler referencer, links og meget mer. Among 
other things, paa sitet man finder Baade-Og’s littraturliste. 
 Til den nye läser – saavel som den, der allered har läst Baade-Og 
Mandag og Tirsdag – ska desuden lyde en varm velkomst til Baade-Og 
Onsdag. Her Knallhatt tar hul paa det projekt, som var hele pointen med 
Baade-Og to begin with: Og kigg ind i dét, der for ham var fremtidn. 
 Naar du läser hans text i dag, du ofte träkker paa smilbaandet over 
fler a hans fremtidsvisioner. Men hans insisteren paa retssamfundet, 
humanismen, pluralismen og i siste ende demokratiet, den du ka kun dele 
med ham! Havde blot fler, som han, tänkt udviklingen i sammenhäng in 
due time. 
 Knallhatt’s ärinde var, og er osse i denne bog, stadi den globale 
existentialisme: Hva vil vi egentli med os self som menskehed? 
 Aldri har spörsmaalet värt mer relevant. 
 

Pamfilia Severinsen 
Njalsgade, 2037 

http://www.baade-og.dk/
http://www.baade-og.dk/
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Det er nat. Natten mellem Tirsdag og Onsdag. Tenna sover. Cornelius sover. 
Alle, vi har mødt i Baade-og Mandag og Baade-Og Tirsdag ligger og sover. 
Tennas kæreste Thomas sover, sygeplejerskerne sover, ja, selv overlægen 
sover. Så du kan i ro og mag læse denne løjerlige tekst: 
 
 
 
 

 
  

Det umiddelbare, det ikke-existerende, det disciplinerede, og det 
reflecterede erotiske Stadie 

 
eller 

 
Det Musikalsk-Erotiske, det Uerotiske,  

det Controlleret-Erotiske  
og det Usikkre-Erotiske 

 
eller 

 
Fire uetiske Mænd i Sengen 

 
 

 
 

 
 
Men du kan også lade være og bare springe teksten over. Dét bestemmer du 
selv. Der er ingen tvang. Det er helt din egen beslutning. Jeg har alligevel 
mest skrevet den for min egen skyld. Du kan også gemme den. Eller glemme 
den. Det er dit frie valg. Men uanset hvad; Tenna, Cornelius og alle de andre 
sover, lige indtil du begynder på side 41. 
 

http://www.baade-og.dk/
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Intetsigende Indledning 
 
 
Fra det Øieblik min Sjæl første Gang forbausedes og ydmygt bøiede sig i 
Beundring over Hr. Broccoli’s film, har det ofte været mig en kjær og veder-
qvægende Beskjeftigelse at overveie, hvorledes hiin glædelige græske Be-
tragtning af Verden – der derfor kalder denne kosmos, fordi den viser sig 
som et velordnet Hele, som en smagfuld gjennemsigtig Prydelse for den 
Aand, der virker og gjennemvirker den – hvorledes hiin glædelige Betragt-
ning lader sig gjentage i en høiere Tingenes Orden, i Idealernes Verden, 
hvorledes der atter her er en styrende Visdom, beundringsværdig for-
nemmelig i at sammenknytte, hvad der hører sammen: Axel med Valborg, 
Raphael med Katholicismen, Mozart med Don Juan, Homer med Matt 
Groening, Albert Broccoli med James Bond.  
 Der gives en ussel Vantro, der synes at indeholde megen Lægedom. 
Den mener, at en saadan Forbindelse er tilfældig, og seer intet andet deri, 
end et ret heldigt Sammenstød af de forskjellige Kræfter i Livets Spil. Denne 
Viisdom indeholder nu en stor Trøst og Husvalelse for alt det Middelmaa-
dige, der derved seer sig sat i stand til at indbilde sig selv og Ligesindede, at 
det er en Forvexling af Skjebnen, en Feiltagelse af Verden at de ikke bleve 
ligesaa udmærkede som de Udmærkede. Det er en meget nem Optimisme, 
der saaledes tilveiebringes.  
 For enhver høimodig Sjæl derimod, for enhver Optimat, hvem det 
ikke er saa magtpaaliggende, paa en saadan ussel Maade at frelse sig selv, 
som at tabe sig selv ved at betragte det Store, er den naturligviis en Mod-
bydelighed; medens det er en Fryd for hans Sjæl, en hellig Glæde at see Det 
forenet, som hører sammen.  
 Dette er det Lykkelige i Historien, det guddommelige Sammenspil af 
de historiske Kræfter, Høitiden i den historiske Tid. Det Tilfældige har kun 
én Faktor; det er tilfældigt at Mozart i den gryende Individualitets Historie 
fik det meest udmærkede musikalske Stof, der lader sig tænke. Det lykke-
lige har to: det er lykkeligt at det meest udmærkede musikalske stof blev 
Mozart til Deel; her ligger nemlig Accenten ligesaa meget på Mozart som 
paa Stoffet. Det lykkelige ved den classiske Frembringelse, det som consti-
tuerer dens Classicitet og Udødelighed, er det absolutte Sammenhold af de 
tvende Kræfter.  
 Ved sin Don Juan træder Mozart ind i den lille udødelige Skare af 
Mænd, hvis Navn, hvis Værker Tiden ikke vil glemme, da Evigheden erin-
drer dem. Det er ved dette lykkelige, hver Enkelt udraabes til Genie, derved 

http://www.baade-og.dk/
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udtræde de af Flokkens brægende Mængde, derved erindre vi dem som 
Individer. Gjennem Individets unikke Frembringelse af det classiske blive 
de Exponent for Tidens forliebelse i sin egen Førstefødte: Det selvklarovre 
Jeg: Hvem-jeget. 
 Saa forliebt er Tiden i denne sin nye Frembringelse, at den fremmaner 
ham, ogsaa hvor han blot er at finde som et Skyggerids; saaledes de gjen-
nem Aarhundrederne opsamlede og sammenbragte Myther og Leveregler 
som Jøderne tilskrive Moses og hans Aabenbaring, og som den Dag i Dag 
ere at finde i Mosebøgerne, saaledes Illiadens og Odysseens episke Stof, 
som hidhøre fra mangt en Digter, og som Helleneren tilskrev Homer, og 
saaledes ogsaa de Lignelser, teologiske Betragtninger og Begivenheder 
tillige med de Undere og uforklarlige Gjerninger, som bleve prædikede og 
udført af et af Historien ukjendt antal Mænd i Aarhundrederne op til 
Jerusalems Ødelæggelse, og som af den Christne alle tilskrives een Mand, 
Jesus af Nazaret. Som et Væld af flagrende Traade samles i en Knude for 
ikke længer at spredes for alle Vinde, saa Knytter Historien sine Traade til 
et enkelt Genie, saa samler den sine Rødder i en enkelt Skikkelse, Beret-
ningens Stamfader, og udbasunerer ham til Den Kronede blandt Skovens 
alle Træer, den fra hvem alle levedygtige Agern herefter komme at falde. 
Som den Kok, der ene af alle kjender de rette Ingredientser og inspireret 
inddamper den Fond, hvoraf al Sovs siden skal komme at suge Kraft og 
Næring, saaledes, siger Historien: fra ham, fra dette Genie, fra dette Individ 
udgaar den sande Suppe, og saaledes frembringer da Historien den Tale-
maade, at for mange Kokke fordærve Maden. 
 Saaledes tænke vi paa Geniet, saaledes staaer han for os i vore Tanker. 
Vi forestille os ikke Geniet som noget Collectiv, vi tænke os ikke Geniet som 
en Proces mellem Flere. Vore Begreber give os ikke den Mulighed, at Geniet 
kan opstaae som flere Individers Gestalt. Et Gesamt-Leben, hvor den klarovre 
Individualitet lader sig opløse i Fællesskabets Præstation, hvor alle indi-
viduelle Kræfter skabe en Effect af Synergie, hvor Skabelsens altgjennem-
trængende kreative Kraft bestandig opbygger sin Styrke i et stadigt stær-
kere centripeterende Os, et zittrende Spændingsfelt af individuelle comple-
menterende og/eller sig i hinanden gjenspeilende Contributioner. Dette 
veed vor Forstaaelse af Geniet ikke af.  
 Dette Genie er imidlertid hvad vi finde som Skaberen af James Bond.  
 Førend vi nu drage videre ud paa denne Færd, lad os da et Øieblik 
dvæle ved de trende Betegnelser: Complementaritet, Overgang og Gjenspei-
ling. Thi ved Complementariteten forstaae vi, naar tvende Modsætninger 
paa samme Tid modsige og supplere hverandre og derved tilsammen skabe 
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en Effect af Synergie, hvorved de i Samdrægtighed komme at sige Sligt, 
som ellers ikke var at Erkende, dersom kun den ene havde været at iagt-
tage. Ved Overgang forstaaes tvende Modpoler som defineres ved hver-
andre og hvorimellem der tænkes kan en gradviis Bevægelse, saasom Over-
gangen mellem Lys og Mørke eller den gradvise forandring fra sammenrørt 
Øl og Brød til færdigkogt og lifligt duftende Øllebrød. Ved Gjenspeiling 
mene vi tvende Faktorer, som pege i samme Retning og derved forstærke 
hverandre. Delene skabe altsaa tilsammen en Effect, som er større end den 
umiddelbare Sum af de enkelte Dele.  
 Ved Complementariteten saavel som i Forbindelse med Gjenspeilin-
gen kan en Effect af Synergie forekomme. Vi have derved at gjøre med 
tvende Fænomener, der have dét tilfælleds at de skabe Synergie. 
 Tournere vi da atter vor Opmærksomhed mod James Bond, see vi, 
hvorledes saavel complementære som gjenspeilende Kræfter ere at finde i 
Forbindelse med Figuren, Mythen og Værket. 
 Hvad der altsaa traditionelt blive til over Generationer; Ideen, det 
mythiske Stof, og dernæst det Værk, som – oven paa den mythiske Arv – er 
Frugten af hiint enkelte Genies inspirerede Arbeide, nemlig det classiske 
Værk, lykkedes det for James Bonds Vedkommende et lille Dusin navn-
givne Mænd at skabe og forløse paa godt et Tiaar:  
 Ian Fleming skabte Figuren James Bond med sin første Roman i 1952 
og skrev om ham frem til sin Død 1964. Producenterne Harry Saltzman og 
Albert R. Broccoli satsede Alt, hvad de eiede, og kjøbte Filmrettighederne, 
hvorved de skabte Grundlaget for Serien af Film. Den gjennemgaaende 
Manuskriptforfatter lige fra første Film, Dr. No, i 1962 var gjennem mange 
Aar Richard Maibaum, der med Manuskriptet til From Russia With Love, 
nummer to i Rækken fra 1963, fandt frem til den endelige Form for en James 
Bond Film. Dette er formodentlig sket i tæt Sammenarbeide med Instruc-
teur Terence Young, som instruerede første, anden og fjerde Film og skabte 
Filmenes Stiil og Tone. I høi Grad velvalgt for sin uforlignelige Knoglebyg-
ning og Charismatiske Udstraaling skabte Sean Connery Characteerens 
Dybde, formede Figuren og bidrog med den ironiske Distance og det Glimt 
i Øiet, som maae have været paatænkt allerede af Forfattere og Instructeur. 
Som Anslag til Beskuerens hele Oplevelse af Værket skabte Maurice Binder 
Filmenes let gjenkendelige Logo, som har animeret til Efterligning lige 
siden; i første Film gaves blot Sekventsen, hvor Bond sees gjennem et 
Pistolløb og skyder den, der sigter paa ham, men fra og med anden Film 
skabes en heel grafisk Sekvents der tiener som Underlag for Filmens Main 
Titles. Ogsaa denne Sekvents skabtes af Binder og dermed fik Serien sin 
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egen Signatur. Sidst men absolut ikke mindst staaer at paapege Monty Nor-
mans og John Barrys enestaaende Musik, som paa ypperligste Viis lykkes at 
indbefatte alle væsentlige Aspekter af Figurens Idee.  
 Af alle disse navngivne Mænd kan Ingen trækkes ud, thi da falde 
Skabningen sammen. Ei heller kan Nogen fremhæves, thi da var det hans 
Værk alene.  Manden bag Mythen er Fleming, men Geniet bag det Classiske 
Værk er Processen, hvor Synergien skaber den Sum, som er større end de 
enkelte Dele. 
 Naar vi derfor indledningsviis kaldte James Bond for Broccolis James 
Bond, var da dette blot den halve Sandhed, thi nok var Broccoli en Slags 
Fødselshielper for den mythiske James Bond, men den egentlige Skaber af 
Fænomenet var det ovennævnte novemvirat, sine qua non. At vi alligevel for 
en kort Morsomhed lode Broccoli fremhæve, skyldes naturligviis den rene 
og skjære Fornøielse som ligger deri, at Broccolis Navnebroder kom derpaa 
at krydse Persille med Blomkaal og saaledes frembragte den af den ganske 
Verden saa kjendte Grøntsag, medens Albert medsamt hans Frænder kom 
for at krydse sig frem til den af den ganske Verden end mere kjendte abso-
lutte Ikke-Grøntsag. 
 Var det altsaa Mozarts Lykke, at han fik Don 
Juan, da var det i ni-dobbelt Forstand lykkeligt at 
Novemviratet fik James Bond, thi lige saa vel som 
det classiske Værk var et Produkt af Novemviratet, i samme Grad var 
Novemviratet et Produkt af Værket. Dette er, hvad vi kalde Den første Syn-
ergie: At Værk og Genie complementere og frembringe hverandre. 
 Der var en Skole af Æstetikere, der, ved eensidigen at udhæve For-
mens Betydning, ikke uden Skyld foranledigede den modsatte dertil sva-
rende Misforstaaelse, at blot Stoffet afgjorde Værkets Classicitet.  
 Kun hvor Ideen er bragt til Hvile og Gjennem-
sigtighed i en bestemt Form, kun der kan være Tale 
om et classisk Værk; men det vil da ogsaa være i 
Stand til at modstaae Tiderne. Denne Eenhed, denne 
gjensidige Inderlighed i hinanden, har ethvert clas-
sisk Værk, og man seer således let, at ethvert Atten-
tat på en Classification af de forskjellige classiske Værker, der til sit 
Udgangspunkt har en Adskillelse af Stof og Form eller af Idee og Medie eo 
ipso er forfeilet. Ogsaa i Forholdet Stof-Form, Idee-Medie, finde vi altsaa 
Synergien, og denne kunde vi da kalde Den anden Synergie. 
 Da Parrene Genie-Værk og Stof-Form / Idee-Medie ere sammensatte 
af hver tvende Værens-Cathegorier som ikke gjensidigt lade sig sammen-
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smelte men som derimod staae gjensidigt udelukkende over for hverandre, 
da tale vi her om Complementaritet.  
 See vi nu nærmere paa baade Stoffet og Formen som de ere i sig Selv, 
da finde vi, at ogsaa inden for disse gjælde tvende Modpoler, idet Stoffet saa-
vel som Formen altid ere at finde i Forhold til Begreberne Abstrakt og Con-
cret. Abstrakt og Concret ere dog ikke altid complementære, men kan lige 
gjerne være forbundne med hverandre gjennem en Overgang paa samme 
Viis som Høi med Lav, Yin med Yang eller Dejg med Brød.  
 Skulde det dog falde at forholde sig saaledes, 
at Abstrakt og Concret gjenspeile hverandre i Stoffet 
og/eller Formen, da er der Tale om Den tredie Syner-
gie.  
 Vi have nu altsaa tre Tilfælde af Synergie, som 
opstaae paa Foranledning af Complementaritet eller 
Gjenspeiling, og det er saaledes muligt at anskue-
liggøre dette ved en grafisk Illustration. 
 Alt dette vil jeg her lidt nærmere udvikle. Jo 
abstraktere Ideen er, jo mindre Sandsynlighed. Men hvorledes bliver Ideen 
concret? Derved, at den er gjennemtrængt af det Historiske. Jo concretere 
Ideen, jo større Sandsynlighed. Jo abstractere Ideen er, desto mindre Sand-
synlighed, jo concretere, desto mere.  
 Men hvilken Idee er nu den abstrakteste? Her spørges naturligvis kun 
om en Idee, der kan blive Gjenstand for kunstnerisk Behandling, ikke om 
Ideer, der egne sig til videnskabelig Fremstilling, og den abstrakteste Idee, 
der lader sig tænke, er da den sandselige Genialitet. Paa denne Yderfløi fin-
de vi Mozarts Don Juan. Her have vi Musikken, den meest abstrakte Form, 
forenet med den meest abstrakte Idee; Ideen om den rene, ureflekterede 
Erotik, selve Elskovens Urkraft inden den finder sig lagt i Kulturens, 
Reflexionens og Klaroverhedens Fodlænke. Don Juan er ikke Manden, Don 
Juan er ikke det historiske Forløb, Don Juan er selve Det Musikalsk Erotiske, 
den ureflekterede Drift, og derfor er han kun blevet i Sandhed forløst i 
Mozarts Musik. Form og Stof gjenspeile sig i Mozarts Don Juan i hverandre. 
At Ideen er den meest abstrakte Idee, Formen den meest abstrakte Form, og 
Mozart tillige sin Konsts største Genie betyde derfor ogsaa, at vi paa denne 
Yderfløi kun finde dette ene Værk, at vi maae bemærke, at Ingen til nogen 
Tid har givet sig af med at componere Don Juan II. Disse Pointer skal jeg 
paa ingen Maade foregive at være Ophavsmanden til, thi det vilde være at 
pryde mig med laante Fiædre, men de tiene som Katalysatorer for vor hele 
Undersøgelse. 
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 Vende vi os derefter mod den anden Yderfløi og søge den Idee, som 
er Concret, da see vi at Exemplerne myldre frem til Hobe, saa talrige som 
kjække Anemoner af en fugtig Skovbund i Vaar. Her lede vi ikke med Lys 
og Lygte efter et egnet Object men maa snarere opstille de strengeste Chri-
terier for ikke at forløbe os og miste Pusten naar vi tvungne staae at vælge. 
 Vi kunde da til at tiene os som Exempel paa den concrete Idee vælge 
en stort seet hvilken som helst Fortælling, som var gjennemløbet af det 
historiske. Men vare vi ikke paapasselige at vælge med Omhu, da kunde 
een og anden mindrebemidlet Sjæl komme for den Tanke, at selve Emnet 
for Beretningen gjorde Udslaget. Da i Midlertiid Don Juan er netop abstrakt 
og hans eneste Idee er netop det Erotiske, som er tillige abstrakt, da er det 
os umuligt at bruge denne Figur som Peilemærke i vor Jagt paa en til ham 
beslægtet Fortælling udi den concrete Sphære. Vi kunde gaae i saa mange 
Retninger, men vælge skal dog een, og vi tage da den Retning, som James 
Bond Lader udstikke. Annamme vi saaledes James Bond som vort ideemæs-
sige Fyrtaarn paa det Hav, som vi nu har valgt at befare, da see vi med Let-
hed, at vi maa os derfor lægge i Seletøiet at finde en af Almenheden kjendt 
og af det historiske gjennemløbet Beretning, som skildrer en med Appel til 
Fruentimmer stærk Mandsperson, der gjennem sit Virke redde om ikke den 
ganske Verden, saa dog en Fliig deraf.  
 Tanken falder derfor ganske naturligt paa den af Triumviratet George 
Lucas, Steven Spielberg og Harrison Ford frembragte Dr. Indiana Jones, thi i 
modsætning til Don Juan er Dr. Jones concret. Hans Mission, hans politiske 
Samtid, hans Position, alt er i Forbindelse med ham concret. Dette sees 
blandt Andet deraf, at Figurens Alder er knyttet til sin Tid og er ubrydeligt 
forbundet med Skuespilleren Harrison Ford. I modsætning til Don Juan, 
som er evig og i enhver Tid kan forløses gjennem en ny Sanger eller saagar 
fremstilles i et moderne Milieu, da maa Dr. Jones formodes at ældes med 
Ford og Det tredie Riges Samtid og kunde endog daarligt tænkes skildret 
med andet Contrafei end det Fordske. Dette kan forklare, at TV-serien om 
Dr. Jones blot opnaaede en maadelig Success. Endelig er at bemærke, hvil-
ket netop bekræfter, at Don Juan og Dr. Jones ligge i hver sin Ende af det 
abstrakt-concrete Spectrum, at det Erotiske end ikke er incarneret i Dr. 
Jones’ Figur. Man kunde næsten fristes til at gaae saa langt som at sige, at 
han er Gynofob; da Jones i første Film endelig ligger i en Seng med en næs-
ten nøgen Qvinde, falder han i Søvn; i anden Film maa selv Triumviratet 
have glemt Qvindens Deiligheder, thi da er hun reduceret til en hysterisk 
Fløitetønde, som skriger op over Dette og Hiint gjennem den ganske Film, 
og Dr. Jones selv spiller hellere kort med en Knægt på en halv Snes Aar, end 
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han compromitterer sig ved at gjøre en Qvinde lykkelig. Kun i tredie Film 
erfare vi, at Jones rummer kjødelig Drift, idet vi see en Art Forspil mellem 
ham og Frøken Elsa. Der gjemmer sig altsaa en smule Mandfolk under den 
bløde Hat, trods Alt. Man kan dog paa ingen Maade sige, at hans Forhold til 
Qvindekjønnet er præget af Ømhed eller hede Længsler, snarere synes han 
at haandtere Optakten til den sexuelle Act, Forspillet til selve Avledaaden, 
med samme Sindelag, som var han Klassens uartige Dreng, der forurettet 
stod i Skolegaarden og skulde netop til at slaae igjen paa den, som havde 
stjaalet hans Stanglakrids. I en efterfølgende Scene erfarer Dr. Jones, at 
Faderen, Dr. Jones Sr., har kjendt samme Qvinde, og vi faae da det Indtryk, 
at Faderen endog har haft Fornøielse deraf og gjort lykke derved. Givet 
Valget af Acteur til Rollen som Dr. Jones Sr. og de Connotationer, for hvilke 
man maae formode, at han blev antaget til Rollen, da er vel blot tilbage at 
proclamere: I rest my case…  
 Erotikken spiller altsaa en Rolle i Dr. Jones’ Liv, blot er den ikke en 
Faktor, for hvilken han vilde tilsidesætte sin concrete Gjerning.1 Vi consta-
tere derfor, at Dr. Jones som Idee er ganske concret og vælge ham derfor 
som Modpol til Don Juan. 
 Vende vi nu atter Blikket mod James Bond, da see vi, hvorledes han 
forener Abstrakt og Concret, hvorledes hans hele Idee er et Spændingsfelt 
mellem Abstrakt og Concret, hvorledes han rummer Complementariteten; 
erotisk som Don Juan, historisk som Dr. Jones. Kunde Don Juan synges i en 
hvilken som helst Tid af en hvilken som helst Sanger, og Dr. Jones ude-
lukkende forløses gjennem Ford i en Tidsramme som er dennes Aldring tro, 
da complementerer i Bond de tvende Yderpunkter hverandre: Ideen om 
James Bond er saa tilpas baade Abstrakt og Concret, at Rollen kan forblive 
den samme gjennem Tiderne, blot den forløses af en Acteur, som lever op til 
vort James Bond-Ideal. Saaledes er mangt et Middagsselskab forløbet med 
hidsig Disput derom, hvorvidt denne eller hiin Acteur er at betragte som 
den ”rigtige” James Bond, en disput som ikke skulde gaae at foretage i For-
bindelse med Don Juan, da han kan spilles af Enhver, og ligesaa ikke heller 
med Dr. Jones, da han kun kan spilles af Ford. 

                                                 
1 Det er efter Samværet med Qvinden, at vi for første Gang see Dr. Jones udvikle en gryende 
Selvindsigt, hovedsagligt gjennem hans Møde med Faderen, og det er saaledes et pudsigt 
Curiosum – som givet ville have moret Archæologen og Historikeren Dr. Jones, dersom han 
paa et Meta-Plan havde evnet at see sig selv med baade egne og Biografgjængerens Øine – at 
hans egen Historie paa denne Maade bliver et svagt Ekko af den mesopotamiske Oldtidsmyte 
Gilgamesh, hvor helten Enkidu ogsaa først opnaaer Selvklaroverhed efter samværet med en 
Skjøge. 
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  Det abstrakte, Erotikkens berusende Kraft, har 
Bond altsaa tilfælleds med Don Juan, men hvori be-
staaer da nærmere bestemmet hans Concrete? Der-
paa har vi allerede været en Ahnelse inde i vor Gjen-
nemgang af Dr. Jones, idet Bonds daglige Gjøremaal 
er intet Mindre end at redde den ganske Verden. 
Dette er, hvad vi kalde det episke Stof, og selv her 
see vi i Bond en Complementaritet, thi i Bonds Con-
crete befinder sig Complementariteten mellem 
Spænding og Control. 
 Spændingen vedrører, at selve Fortællingen    
– som dét, der i Filmens Verden hedder et Back Drop 
– har en Række Spændingsfelter, hvoriblandt ere at 
regne Spændingerne: Sovjet Unionen versus Den frie 
Verden; SPECTRE’s skruppelløse Forbrydere versus 
Retsindigheden; Bonds rebelske Egensindighed ver-
sus M’s Dispositioner; Frøken Moneypennys libidi-
neuse Sensationer vedrørende James Bond versus 
Pligtens tunge Aag; samt endelig Samfundets Seksualmoral versus Agentens 
egen Kjødelige Drift og hans Behov for at indhente paalidelige Efterretnin-
ger eller paavirke Historiens Gang. Tvende Faktorer der som ved en 
Skjæbnens frygtelige Ironie bestandig udelukkende ret er at opnaae hos 
nødtørftigst paaklædt Fruentimmer. 
 Controllen vedrører naturligvis disse Spændingsfelter, idet det er 
altafgørende, at denne Verdens Skyggesider ikke faae Overtaget, at Det bri-
tiske Imperium fortfarende er at finde i al dets Magt og Vælde, at vor Helt 
garanterer os en Tingenes Bestaaen, at hverken Sovjet Union eller For-
brydere – hvilket fra Flemings Haand i denne Sammenhæng vare at betrag-
te som Eet og Samme – overtage Herredømmet, samt at Erotikken Stedse 
staae i Kongens og Rigets Tieneste, at den først, naar Verden atter er tryg, 
slippes løs for sin egen Skyld.  
 Vi konstatere saaledes, at Bonds episke Stof rummer en Række Spæn-
dinger, Conflikter, der forsøges imødegaaet med Control, at selve Hand-
lingen udspiller sig saaledes, at disse Tvende complementerer hverandre, og 
at dette er det concrete Stof, som er at finde repræsenteret i hver eneste af 
Seriens Film. 
 Det var altsaa Novemviratets Lykke, at de fik det meest udmærkede 
baade abstrakte og concrete Stof, men dette kan let give Anledning til, at 
man glemmer, at vi bestandig have dette Stof gjennem Novemviratets Op-

Bond: 
My dear girl, don’t 
flatter yourself, what I 
did this evening was for 
King and country. You 
don’t think it gave me any 
pleasure, do you? 
 

Fiona Volpe: 
But of course, I forgot 
your ego, Mr. Bond. James 
Bond, who only has to make 
love to a woman and she 
starts to hear heavenly 
choirs singing, she re-
pents and then immediately 
returns to the side of 
right and virtue. But not 
this one! What a blow it 
must have been; you having 
a failure! 

 
Bond: 

Well, you can’t win them 
all. 
 

Thunderball 
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fattelse, og at dét, at det viser sig som det meest fuldendte Stof, kun er os 
klart i og med den Transsubstantiation, der tilhører Novemviratet. Udhæ-
ver man derimod Novemviratets kreative Virksomhed i at gjennemtrænge 
Stoffet, saa løber man let Fare for at glemme, at Flemings Figur aldrig var 
blevet det, den er, hvis ikke den Tanke, hvormed Novemviratet gjennem-
trænger ham, var Figurens egen Tanke, hvis ikke Formen var Stoffets egen 
Form. Stof og Form høre væsentlig sammen. Det classiske ligger i Ligevæg-
ten, i anden og tredie Synergie.  
 Hvorledes gjenspeile da Stof og Form hverandre i Tilfældet James 
Bond? Dertil troer jeg, ved følgende Betragtninger at aabne Udsigt til en 
Inddeling, der vil have Gyldighed, netop fordi den er aldeles tilfældig: Jo 
abstraktere og altsaa jo fattigere Ideen er, jo abstraktere og altsaa jo fattigere 
Mediet er, desto større Sandsynlighed for, at ingen Gjentagelse lader sig 
tænke, desto større Sandsynlighed for, at naar Ideen har faaet sit Udtryk, 
den da har faaet dette eengang for alle. Jo concretere derimod og altsaa jo 
rigere Ideen, og ligesaa med Mediet, desto større Sandsynlighed for en 
Gjentagelse. Vi søge altsaa det rette Medie for James Bond, dersom Stof og 
Form skal gjenspeile hverandre og skabe den Effect af Synergie, som kan 
gjøre James Bond til et classisk Værk. 
 Valgte man at focusere eensidigen paa James Bonds abstracte Aspect, 
da maatte man vælge Musikken som Medie, men dette er allerede forløst i 
Don Juan, og har ingen Anledning til Gjentagelse. Derved miste vi ogsaa 
Bonds concrete Aspect, og vi have da en amputeret Bond. Skulde man 
forløse baade den abstrakte saavel som den concrete Bond i Musik alene, 
maatte man forestille sig en Symfonie, som bestod hovedsageligen af 
juxtaposerede melodiske Citater fra Don Juan, Rule Britania og Interna-
tionalen, og som gjennem et crescenderende Inferno af uforløste Spænd-
inger først i de sidste Takter opnaaede en Afspænding. Vi behøve dog ikke 
tænke stort længere tilbage end Tchaikovskys 1812 Ouverture, saaledes som 
den huskes fra Statsradiofoniens Stereotest, for at indsee, hvor forskræk-
keligt galt det kunde gaae, dersom man forsøgte at udtrykke en historisk 
concret Idee som James Bond i en Symfonie.  
 Dette sagt, maa man dog bøie sig i den dybeste Ærefrygt for Monty 
Normans / John Barrys Musik og constatere, at de med deres James Bond 
Theme har opnaaet at skildre ikke saa Lidet af Ideens endog relativt con-
crete Idee i al dens Complexitet. Musikken gjenspeiler ligefrem hele den 
concrete Idee, og medens det er klart, at Temaet ikke skal indeholde det 
samme som Filmen, saa skal det naturligviis heller ikke indeholde noget 
absolut Andet. Det skal nemlig indeholde det Samme som Stykket, men paa 
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en anden Maade, det skal indeholde det Centrale og med det Centrales hele 
Magt gribe Tilhøreren.  
 I denne Henseende er og bliver det altid beundrede James Bond-
Tema et fuldendt Mesterværk, saa dersom der intet andet Beviis kunde fø-
res for James Bonds Classicitet, saa vilde det være tilstrækkeligt at udhæve 
dette Ene, det Utænkelige i at Det, der havde det Centrale, ikke ogsaa skul-
de have det Peripheriske. Dette Tema er intet Mellemhverandre af Motiver, 
det er ikke labyrinthisk gjennemslynget af Ideeassociationer, det er concist, 
bestemt, stærkt bygget, og fremfor Alt, det er impregneret af hele Filmens 
Væsen. Det er kraftigt som en Guds Tanke, bevæget som en Verdens Liv, 
rystende i sin Alvor, zittrende i sin Lyst, knusende i sin forfærdelige Vrede, 
beaandende i sin livslystne Glæde, det er huult i sin Straffedom, hvinende i 
sin Lyst, det er bevæget flagrende, dandsende i sin Fryd. Og dette har det 
ikke opnaaet ved at blodsuge Filmen, det er tvertimod i Forhold til denne 
en Propheti. I Temaet udfolder Musikken hele sit Omfang, med et Par mæg-
tige Vingeslag oversvæver det ligesom sig selv, oversvæver det Sted hvor 
det vil dale ned. Det er en Kamp, men Kamp i Luftens høiere Regioner. 
 I alt identificere vi i Musikken sex hinanden synergerende Elementer 
eller Motiver. Det første kan vel bedst beskrives som en Walking-Bass, som 
afspeiler den Listighed hvormed Bond afsøger Verden, som hele Veien 
ligger som Fundament for baade Figur, Idee og det ganske Stykke Musik, 
og som er at gjenfinde som Motiv, som Symbol paa James Bond i det Væld 
af Titelmelodier, Spoofs og regulære Efterligninger, som siden ere skabte af 
andre Componister. Som det andet følger den Guitar-Melodi, som vel er det 
Motiv, flest raske Drenge har sunget, naar de i deres egen Phantasie vare at 
ligne med James Bond, et Motiv, som baade i sig Selv, men også i Samspil 
og tillige med den underliggende Bas-Melodie, skaber en tonal Spænding, 
som derved gjenspeiler den Spænding, som er eet af selve Bond-Ideens Leit-
Motiver; primum de Spændingsfelter, som bleve tidligere nævnt, postea at 
Historien per Definitionem hidhører under Spændings-Genren, derved at vi 
gjennem Fortællingens Forløb opbygge og oppebære en Spænding, en 
Usikkerhed baade med Hensyn til hvorvidt Bond vil overleve, og med 
Hensyn til om det endnu en Gang skal lykkes ham at redde den ganske 
Verden fra dens visse Undergang. Som et Tredie Motiv følger en Action-
Sekvents fra Big-Bandets Messing-Gruppe samt Janitshar, som ud over et 
vist Maal af Automobiljagt tillige rummer en Em af Liderlighed. Herved 
staae det Enhver frit at tolke, hvad det mon er, Bonds Jagt præcis maatte 
gjælde. Fjerde Motiv er de nærmest explosionsagtige Trompetstød, der alt 
efter hvilken Tolkning man maatte tillægge det tredie Motiv, tillige kan 
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tolkes paa forskjellig Viis. Femte Motiv er Hornenes forløsende Climax 
inden den endelige musikalske Ejaculation, nemlig Motiv nummer sex, det 
lille Guitar-Riff, som lige siden første Film har formaaet at connotere hele 
Ideen Bond, selv naar dette Riff stod ganske alene. 
 Men jeg fortaber mig i Ordskvaller, sammenskrækker en Mængde 
intetsigende og larmende Prædikater, forraader i lingvistisk Geilhed Spro-
gets Impotents, udstiller mig selv som et Barn. Eller rettere, jeg er som en 
ung Pige forelsket i James Bond, og jeg maa have ham til at staae øverst, 
hvad det end koster, og vil man ikke høre min Bøn, ikke opfylde mit 
barnagtige Ønske, da træder jeg ud af Samfundet, da separerer jeg mig fra 
dets Tankegang, da danner jeg en Sect, der ikke blot sætter Bond øverst, 
men slet ingen anden har end Bond; og Novemviratet vil jeg bede at tilgive 
mig, at deres Film nok begeistrede mig til store Bedrifter, men i Virke-
ligheden gjorde mig til en Nar, der over Bond tabte den Smule Forstand, jeg 
havde, og nu som oftest i stille Veemod fordriver Tiden med at nynne hvad 
jeg ikke forstaaer; James Bonds Tema, som rummer det hele men dog ikke 
forløser den fulde Idee.  
 En Ahnelse mere concret er den Idee, 
der kommer til Aabenbarelse i Sculptur, og vi 
kunde da forestille os, at den plastiske Konst 
kunde tiene til at forløse Bonds Idee og 
dennes hinanden complementerende aspek-
ter af Abstrakt og Concret. Men også Sculp-
turen er for abstrakt, staaer i intet Forhold til 
det Historiske, hverken i Form af Referencer-
ne til den faktuelle Historie, eller i forhold til 
Fortællingernes Forløb og Gjentagelsen, og 
saaledes er det vanskeligt at see en saa tillige 
concret Idee som James Bond udtrykt i en 
Statue, om end visse Nøglescener formodentlig vilde egne sig saare udmær-
ket til afstøbning i Bronze med efterfølgende placering paa eksempelviis 
Trafalgar Square. 
 Skal James Bond derfor forløses på classisk Viis, maa Mediet tillige 
være concret. Men hvad vil det sige, at Mediet er concret, andet end at det 
enten er eller sees i sin Approximation til Sproget; thi Sproget er det con-
creteste af alle Medier.  
 Vi vende os derfor mod Flemings Romaner og see, at det ikke var her, 
James Bonds Idee udtømte sit fulde Potentiale. Der er gjennem Prosaens 
historie skrevet mangt en Spændings-Roman og skabt mangt en Helte-
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Figur, som har vundet større Anerkendelse, og som i Kraft af deres litterære 
Kvalitet rumme større Classicitet end Flemings. Blandt disse ere eksempel-
viis at regne Chandlers Bøger om Detektiven Philip Marlowe, og om end 
ogsaa Filmatiseringer og Televisionsudgaver af Philip Marlowe har for-
maaet at berøre Chandlers Figur med et Strøg af Classicitetens Vingesus, og 
har for bestandigt forbundet Lyden af en sagtmodig Saxofon med den 
ligefremme Skildring af Detektivens indre poetiske Tankeverden i Form af 
en klangrig Voice-Over, saa maa det for Enhver staae klart, at ingen Visuali-
sering er endnu kommet op paa Siden af Chandlers eget oprindelige litte-
rære Forlæg, og dette netop fordi Marlowe er i overveiende Grad concret. 
 Sproget alene evner altsaa ikke at rumme hele det James Bond’ske 
Spectre af baade Abstrakt og Concret, og det gjælder da om at finde et 
Medie, hvori baade det abstrakte og det concrete i James Bonds Idee gaaer 
at forløse, hvori baade Sprog og Musik kan complementere hverandre.  
 Dette Medie er Filmen. 
 At Filmen er concret, sees af den Nøiagtighed hvormed Billedsiden 
gjengiver Virkeligheden, samt den Grad i hvilken den forsøger at control-
lere Oplevelsen hos sin Beskuer. I Filmen ere alle Sanser og Tankebaner lagt 
i Beslag saa længe Filmen varer; Lyd, Lys, Billede, Sprog, Replik, Symboler, 
Handling, Forløb, Tid og Tempo, og saagar Biograf-Gjængerens Forbrug af 
Penge paa Merchandise før og efter Filmen ere orkestrerede og gjennem-
tænkte til mindste Detalie. Intet er overladt til Tilfældighederne. At Filmen 
tillige kan indgaae i en Symbiose og skabe Synergie med det Abstracte sees 
deraf, at den i saa høi Grad kan forene sig med Musik, dette kan Bogen, som 
udelukkende betjener sig af Ordet, ikke.  
 For James Bonds Vedkommende finder derfor den Musik – som vi 
netop saae ikke kunde staae alene – i Filmen sin Mage, med hvem den kan i 
Inderlighed smelte sammen. Musikken, der generelt repræsenterer det 
Abstrakte, men i Form af Norman / Barrys Tema bidrager med baade ab-
strakte og concrete Elementer af Ideen, er i gjensidigt Samspil underlagt 
Filmen, ligesom den selv underlægger sig Filmens Stemninger. Saaledes 
complementerer eller gjenspeiler hver enkelt Element i Filmene hverandre 
og skabe i skjøn Samdrægtighed og Synergie det classiske Værk. 
 Med Filmen som Medie gives James Bond endda endnu Mulighed for 
Synergie mellem Stof og Form, Idee og Medie, Ord og Technologie: Filmen 
er i Kraft af Special-Effects og brug af Udstyr det mest høitechnologiske 
Medie, og herved gjenspeiler den i endnu en Dimension Mythen om James 
Bond, idet en væsentlig Deel af James Bonds hele Idee er netop hans Brug af 
Q’s technologiske Spidsfindigheder, som skal baade fascinere Beskueren i 
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Nuet og mane til Ærefrygt for Menneskets Skaberkraft og Kreative For-
maaen. Man kunde endda strække det saavidt at føre den hele Technologie-
Fascination tilbage til Renaissancen, og hvad er da James Bond hvis ikke 
netop et Renaissance-Menneske? Dette Aspect af Figuren er saa ganske vist 
gaaet en Ahnelse i Glemmebogen i de senere Film, og Bonds Viden gaaer da 
i Dag i en mere factuel og technologisk Retning, men i Begjyndelsen, i 
Connerys, Lazenbys og Moores Dage, da var Bonds almene Dannelse baade 
bredt faunende og fascinerende i sin Dybde. 
 Sammenholde vi da de hernævnte Synergier, 
danne sig et Billede, hvor flere Synergier skabe Syn-
ergie med hverandre.  
 Geniet opstod af Værket og Værket af Geniet, 
det var vor første Synergie.  
 Anden Synergie var Forholdet mellem Stof og 
Form, og begge disse vare at finde i deres egen 
Synergie mellem Abstrakt og Concret, hvilket var 
vor tredie Synergie. Endelig laae Stoffet i en Com-
plementaritet mellem Spænding og Control. Denne 
complementaritet mellem Spænding og Control er desuden at finde i For-
men, idet beretningerne om James Bond tilhøre netop Spændings-Genren; 
der opbygges en Spænding om, hvorvidt James Bond endnu en Gang vil 
lykkes i sit Forehavende, eller hans paabegyndte Eventyr vil paa forsmæde-
ligste Viis tage ham af Dage.  
 Dog, med Hensyn til Formen gjælder for Novemviratets Bond end et 
lille Curiosum vedrørende Spænding og Control, idet nemlig Filmene i saa 
betydelig Grad betiene sig af Selv-Ironie og Humor. Humor er netop kjen-
detegnet derved, at den er et Udtryk for Spænding og Afspænding, eller 
Spænding og Control. Dette er da ligeledes indført i den ovenstaaende 
Illustration og kunne betragtes som en fjerde Synergie. 
 Endelig kan i Forlængelse af Betragtningerne om de Muligheder Fil-
men som Concret Medie har for at controllere sin Beskuer fremføres, at 
Control og Concret gjenspeiler hverandre, medens Spænding og Erotik, 
samt Spænding og Musik gjøre samme Sag. Novemviratets Bond rummer 
altsaa saagar en femte Synergie, og gaves der tre- eller firedimensionalt 
Papir – det kunde gjerne være opfundet af Q – skulde vi med Fornøielse til-
lige have tegnet denne Tanke med. 
 Constatere vi da, at Mozarts Værk, Don Juan, opnaaede sin Classicitet 
derved, at tvende Faktorer vare sammenbragte, nemlig Mythe og Genie, 
samt at tvende Faktorer gjenspeilede hverandre, nemlig Stof og Form, da 
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constatere vi tillligemed, hvor meget mere complext Sagerne forholde sig 
med Novemviratets James Bond: Her finde vi ikke alene Synergie gjennem 
Gjenspeiling, men ogsaa gjennem det langt mere complexe Fænomen Com-
plementaritet, lige saa vel som der er Tale om flere hinanden synergerende 
Forhold. Synergien i James Bond er altsaa langt mere complex end den i 
Don Juan fundne. I Forlængelse heraf vil vi derfor endelig concludere to 
Ting: Deels at Novemviratets James Bond er fuldt og lige saa classisk et 
Værk som Mozarts Don Juan, Deels at den de tvende Værkers Classicitet i 
sig Selv, Maaden hvorpaa de ere classiske Værker, hver især indvarsle den 
Tid hvori de vil komme at blive bedømte som classiske Værker, derved at 
Synergien i Mozarts Don Juan gaaer at analysere ud fra en lineær, paa den 
Newtonske Fysik baseret Tankegang, medens James Bond, der om Nogen 
tilhører Atom-Alderen, netop har vist sig kun at kunne analyseres til Fulde, 
dersom man inddrage den af Niels Bohr formulerede Complementaritets 
Teorie. Saaledes staaer begge Værker i et synergerende Forhold til den kom-
mende Tids Erkendelse. 
 Dog, jeg opgiver hele denne Undersøgelse. Den er kun skreven for 
Forelskede. Og som Lidt kan glæde Børn, saaledes er det, som bekjendt, ofte 
høist besynderlige Ting, der kan glæde Forelskede. Den er som en heftig 
Kjærligheds Disput om ingen Ting, og dog har den sit Værd – for de El-
skende. 
 Det, denne Undersøgelse nærmest har sat sig som Opgave, er at vise 
Betydningen af det Musikalsk-Erotiske, det Uerotiske, det Controlleret-
Erotiske og det Usikkert-Erotiske. Hvad jeg herom har at sige skylder jeg 
ene og alene James Bond. Skulde En eller Anden være høflig nok til at give 
mig Ret i hvad jeg agter at fremsætte, men derimod være lidt tvivlsom, om 
det ligger i James Bond, eller om det ikke snarere er mig, der lægger det ind 
deri, saa kan jeg forsikkre ham, at ikke blot den Smule, jeg formaaer at frem-
sætte, ligger i James Bond, men uendelig meget Mere; ja jeg kan forsikkre 
ham, at netop den Tanke giver mig Dristighed til at vove mig til at vilde 
forsøge at forklare enkelte Ting i de Novemviratiske Film. Hvad man har 
elsket med ungdommeligt Sværmeri, hvad man har beundret med ung-
dommelig Enthusiasme, hvad man i Sjælens Inderlighed har vedligeholdt 
en hemmelighedsfuld gaadefuld Omgang med, hvad man har gjemt i sit 
Hjerte; det nærmer man sig altid til med en vis Sky, med blandet Følelse, 
naar man veed, at Hensigten er at vilde forstaae det.  
 Man synes, man er det utro, at man har sveget sin Pagt, man føler, at 
man er ikke mere den samme, ikke saa ung, ikke saa barnlig; man frygter 
for sig selv, at man skal tabe, hvad der gjorde En glad og lykkelig og rig; 
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man frygter for det man elsker, at det ved denne Forvandling skal lide, skal 
vise sig maaskee mindre fuldkomment, at det muligen skal blive Svar 
skyldigt paa de mange Spørgsmaal, ak, og da er Alt tabt, Trylleriet forsvun-
det, og det lader sig aldrig fremkalde mere. 
 
 

Det Musikalsk-Erotiske, det Uerotiske, det Controlleret-Erotiske og det Usikre-
Erotiske 

 
At paastaae, at Christendommen har bragt Sand-
seligheden ind i Verden, synes dristig vovet. Men 
som man siger: dristig vovet halvt er vundet, saa 
gjelder det ogsaa saaledes her, det vil man indsee, 
naar man overveier, at man ved at ponere Noget 
indirecte ponerer det Andet, man udelukker. Da det Sandselige over-
hovedet er det, der skal negeres, saa kommer det først ret tilsyne, poneres 
først ved den Akt, der udelukker det derved, at den ponerer det modsatte 
Positive. Som Princip, som Kraft, som System i sig er Sandseligheden først 
sat ved Christendommen, og forsaavidt har Christendommen bragt Sandse-
ligheden ind i Verden. Naar man imidlertid rigtig vil forstae den Sætning, 
at Christendommen har bragt Sandseligheden ind i Verden, saa maa den 
opfattes identisk med sin Modsætning, at det er Christendommen, der har 
jaget Sandseligheden ud af Verden, udelukket Sandseligheden af Verden. 
Som Princip, som Kraft, som System i sig er Sandseligheden først sat ved 
Aandens indtræden i Verden, ved Christendommen. 
 At Sandseligheden har været til i Verden førend Christendommen, 
vilde naturligviis være en høist taabelig Indvending imod mig, da det jo 
følger af sig selv, at Det, der skal udelukkes, bestandig er til førend Det, der 
udelukker det, om det end i en anden Forstand først bliver til, idet det 
udelukkes.  
 Sandseligheden har altsaa vel været til før i Verden, men ikke chris-
telig bestemmet. Hvorledes har den da været til? Den har været psychisk be-
stemmet. Saaledes var den det i Hedenskabet, og hvis man vil søge det 
fuldkomneste Udtryk herfor, saaledes var den det i Grækenland. Men Sand-
seligheden psychisk bestemmet er ikke Modsætning, Udelukkelse, binær 
Adskillelse, men Harmonie og Samklang. Men netop fordi Sandseligheden 
er sat som harmonisk bestemmet, er den ikke sat som Princip. 
 Denne Betragtning vil have Betydning til at belyse den forskjellige Skik-
kelse, det Erotiske paa forskjellige Udviklingstrin i Verdensklaroverheden 

Skal vi da sige, at loven er synd? 
Aldeles ikke! Men synden kom 
jeg først til at kende gennem 
loven. Begæret vidste jeg ikke af, 
før loven sagde: ”Du må ikke 
begære!” 

Romerbrevet 7: 7 
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antager, og derved lede os hen til Bestemmelsen af det Umiddelbart-
Erotiske som identisk med det Musikalsk-Erotiske, det Ikke-Existerende 
Erotiske som identisk med det Uerotiske, det Disciplinerede-Erotiske som i-
dentisk med det Controlleret-Erotiske, og det Reflecteret-Erotiske som 
identisk med det Usikkert-Erotiske. 
 I græciteten var Sandseligheden behersket i den skjønne Individua-
litet, eller rettere sagt, den var ikke behersket; thi den var jo ikke en Fjende, 
der skulde undertvinges, ikke en farlig Oprører, der skulde holdes i Ave, 
saaledes som Christendommen gjerne fandt den, den var frigjort til Liv og 
Glæde i den skjønne Individualitet. Sandseligheden var saaledes ikke sat 
som Princip; det Psychiske, som constituerede den skjønne Individualitet, 
var utænkeligt uden det Sandselige; det Erotiske begrundet paa det Sandse-
lige var af denne Grund heller ikke sat som Princip. Elskoven var overalt 
som Moment og momentviis tilstede i den skjønne Individualitet.  
 

Det Musikalsk-Erotiske 
 
Tænker jeg mig nu det Sandselig-Erotiske som Princip, som Kraft, som 
Rige, bestemmet af Aand, det vil sige, saaledes christeligt bestemmet, at 
Aanden udelukker det, at det er Riget udenfor, og tænker jeg mig nu al den-
ne Sandselig-Erotiske Kraft concentreret i et enenste Individ, saa har jeg 
Begrebet sandselig erotisk Genialitet. 
 Fordrer nu denne sandselige erotiske Genialitet i al sin Umiddel-
barhed et Udtryk, saa spørges, hvilket Medium egner sig dertil. Det, der her 
især maa fastholdes, er, at den fordres udtrykt og fremstillet i sin 
Umiddelbarhed. I sin Middelbarhed og Reflecteerthed i Andet falder den 
ind under Sproget. I sin umiddelbarhed kan den kun udtrykkes i Musik.  
 I Sproget ligger Reflexionen, og derfor kan Sproget ikke udsige det 
Umiddelbare. Reflexionen dræber det Umiddelbare, og derfor er det umu-
ligt i Sproget at udsige det Musikalske, men denne Sprogets tilsyneladende 
fattigdom er netop dets Rigdom. 
 Det Umiddelbare, der saaledes udelukkes af Aanden, er den sandse-
lige Umiddelbarhed. Denne tilhører Christendommen. Den har i Musikken 
sit absolutte Medium, og heraf lader det sig ogsaa forklare, at Musikken i 
den antike Verden ikke egentlig blev udviklet, men tilhører den christelige. 
Den er da Mediet for det Umiddelbare, der, aandelig bestemt, er besemt 
saaledes, at det ligger udenfor Aanden. Naturligviis kan Musikken udtryk-
ke meget Andet, men dette er dens absolutte Gjenstand. Sandselig Geniali-
tet er altsaa Musikkens absolutte Gjenstand. 
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 En Kjendsgerning, der fra en anden Side kan henlede Tanken paa det 
absolute Forhold mellem sandselig Genialitet og det Musikalske, er hvor-
ledes Musikken som bekjendt altid har været Gjenstand for den religiøse 
Ivers mistænksomme Opmærksomhed. Jo strengere Religiøsitet, jo mere 
giver man Afkald paa Musik og udhæver Ordet. Det, den religieuse Iver vil 
have udtrykt, er netop Aand, derfor fordrer den Sproget, der er Aandens 
egentlige medium, og forkaster Musikken, der er den et sandseligt Medium 
og forsaavidt altid et ufuldkomment Medium til at udtrykke Aanden ved. 
 Hvad nu det umiddelbart-erotiske Stadie angaar, da skylder jeg Alt 
hvad jeg herom kan sige ene og alene Mozart. Den, der vil see Mozart i hans 
sande udødelige Storhed, maa betragte hans Don Juan; i Sammenligning 
hermed er alt Andet tilfældigt, uvæsentligt. Musikkens egentlige Potens er 
udtømt i Mozarts Don Juan, det Musikalsk-erotiske er betegnet med Don 
Juan. I Don Juan er Attraaen absolut bestemmet som Attraa, er den umid-
delbare Eenhed af den drømmende Attraa som attraaer idealt det Ene, og 
den søgende Attraa som attraaer det enkelte under Bestemmelsen af det 
Mangfoldige. Attraaen har i det Enkelte sin absolutte Gjenstand, den attraa-
er det Enkelte absolut. Heri ligger det Forføreriske. Attraaen er derfor abso-
lut sund, seierrig, triumpherende, uimodstaaelig og dæmonisk. Attraaen 
attraaer! 
 Naar Ideen til Don Juan er opstaaet, vides ikke, kun saa Meget er vist, 
at den tilhører Christendommen og igjennem Christendommen igjen til-
hører Middelalderen. Hvis man ikke med nogenlunde Sikkerhed kunde 
forfølge Ideen tilbage til dette verdenshistoriske Afsnit i den menneskelige 
Klaroverhed, saa vilde en Betragtning af Ideens indre Beskaffenhed strax 
fjerne enhver Tvivl. Middelalderen er overhovedet Repræsentationens Idee, 
deels klarovert, deels uklarovert; det Totale repræsenteres i et enkelt Indi-
vid, dog saaledes at det kun er en enkelt Side, der er bestemmet som Totali-
tet og som nu kommer tilsyne i et enkelt Individ, der derfor er baade Mere 
og Mindre end et Individ. Ved siden af dette Individ staaer da et andet 
Individ, der ligesaa totalt repræsenterer en anden Side af Livets Indhold, 
saaledes Ridderen og Skolastikeren, den Geistlige og den Læge. Livets stor-
artede Dialektik anskueliggøres her bestandig repræsenterende Individer, 
der som oftest parviis staae lige overfor hinanden, Livet er bestandig kun 
forhaanden seet fra een Side, og den store dialektiske Eenhed, complemen-
tariteten der i Eenhed eier Livet seet fra begge Sider, ahnes ikke. Modsæt-
ningerne staae derfor som oftest indifferente udenfor hinanden.  
 Dette veed Middelalderen ikke af. Saaledes realiserer den selv uklar-
overt Repræsentationens Idee, medens først en senere Betragtning seer 
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Ideen deri. Sætter Middelalderen for sin egen Klaroverhed et Individ som 
Repræsentant for Ideen, saa sætter den gjerne ved Siden deraf et andet Indi-
vid i Forhold dertil; dette Forhold er da i Almindelighed et comisk Forhold, 
hvor det ene Individ ligesom bøder paa det andets uforholdsmæssige Stør-
relse til det virkelige Liv. Saaledes har Kongen Narren ved Siden af sig, Don 
Quixote Sancho Pansa, Don Juan Leporello. Denne Formation tilhører ogsaa 
væsentlig Middelalderen. Ideen tilhører altså Middelalderen, i Middel-
alderen tilhører den igjen ikke en enkelt Digter, den er en af disse urkraftige 
Ideer, der med den Indfødtes Oprindelighed bryde ud af det folkelige Livs 
Klaroverheds-Verden. Spliden mellem Kjødet og Aanden, som Christen-
dommen har bragt ind i Verden, maatte Middelalderen gjøre til Gjenstand 
for sin Betragtning, og til den Ende gjøre de stridende Kræfter hver for sig 
til en Anskuelsens Gjenstand. Don Juan er nu, om jeg saa tør sige, Kjødets 
Incarnation eller Kjødets beaandelse af Kjødets egen Aand. 
 Middelalderen veed endog meget at tale om et Bjerg, som ikke er 
funden paa noget Kort, det hedder Venus-Bjerget. Der har Sandseligheden 
sit Hjem, der har den sine vilde Glæder, thi den er et Rige, en Stat. I dette 
Rige har Sproget ikke hjemme, ikke Tankens Besindighed, ikke Reflex-
ionens møiefulde Erhverven, der lyder blot Lidenskabens elementariske 
Stemme, Lysternes Spil, Beruselsens vilde Larm, der nydes blot evig Tum-
mel. Dette Riges Førstefødte er Don Juan.  
 

Det Uerotiske 
 
Tilhører nu Don Juan altsaa baade Christendommen 
og Middelalderen, da maa den eneste Sande Conclu-
sion, som derudaf kan drages, være, at Don Juan er et 
Product af den førreformatoriske Katholicisme. 
Katholicismen kjender til Passion, derved staaer det i 
dens Magt at skildre den, selv naar det gjælder den 
erotiske Passion, Negationen af det inden for Chris-
tendommen værende. 
 Som Elskovens sande Yngling fremmanes med 
Don Juan den spændstige sydlandske Libertiner, en 
Latin Lover, paa mange maader ikke uliig den Illu-
sion, som gjennem de senere Generationer er blevet 
idealiseret og med stor Tilfredshed nydt af den scandinaviske Charter-
touristinde, naar hun efter længere Tids ørkesløs Venten har opgivet Haabet 
om at blive skjænket Opmærksomhed af sine blegfesne, karseklippede, og 

Why did Tintin never grow taller 
than a 12-year-old or show any 
signs of puberty or an interest in 
sex? 
Now researchers believe they 
know. In the December issue of 
the Cannadian Medical Association 
Journal (...) they point out that 
Tintin experienced no fewer than 
“50 significant losses of con-
sciousness”. They blame his lack 
of maturation and libido on 
damage to the pituitary gland 
caused by repeated head injuries.  

New Scientist 
18 December 2004 
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ofte om Livet fedladne Landsmænd. Passionen har aldrig været den prote-
stantiske Mands Adelsmærke. Thi nok kan han svinge sig i Lygtepæle og 
ture raabende omkring i Byens Gader udtømmende sit Maveindhold i laar-
tykke Straaler til Ære for et Fodboldhold, men den Qvinde, for hvem den 
Nordeuropæiske Mand vilde stille Øldaasen fra sig blot et enkelt Minut for 
at trække Benklæderne tilstrækkeligt høit op til at dække Revnen mellem 
hans Siddestykker, hende har Verden endnu til Gode. 
 Hvorledes frembringer da en Kultur som den Protestantiske sin egen 
Pendant (ikke Pedant, om end dette ofte bliver den naturlige Consekvents) 
til den katholsk negerede Erot? Hvorledes kan man i Kjølvandet paa Luther, 
Calvin og Rainer Werner Fassbinder uddestillere den af det Christelige 
negerede Attraae i en enkelt Incarnation, saaledes at denne paa ret Viis 
kommer at repræsentere for den germanske kultur, hvad Don Juan 
repræsenterer for den latinske? Hvorledes mon, hvis ikke netop i det fuldt 
ud Uerotiske i Skikkelse af den gynofobiske Dr. Indiana Jones?  
 Her vilde Nogle indvende, at Dr. Jones have sit Hiemsted i De Fore-
nede Stater, og at der da maa være saa megen Forskjel de tvende Kulturer 
germansk og amerikansk imellem, at det ikke saaledes gaaer an i et enkelt 
Snuptag blot at feie dem ind under samme bredskyggede Hat. Til Imøde-
gaaelse af denne paa mange maader ganske fornuftige Indvending har jeg 
tvende Argumenter at føie; deels ere De Forenede Stater – om end man der 
ikke har en statslig eller paa anden maade fælleds Confession – hovedsage-
ligen som Evangelisk-Luthersk-Skraastreg-Pietistisk-Puritansk Omraade at 
betragte, deels vil jeg mane Læseren til for en Stund at glemme sine Idealer 
om, at man ikke skal lade nationale Fordomme raade, og foretage følgende 
uskyldige Tanke-Experiment: Havde man den Vision at vilde aabne en paa 
en kjendt amerikansk Tegne-Serie baseret Forlystelses-Park i Europa, hvori 
man ud over de farvestraalende Attraktioner udelukkende havde for Hen-
sigt at traktere de besøgende med præfabrikeret Fast-Food i rigelige Portio-
ner uden Skelen til æstethiske Principper eller raavaremæssig Lødighed, 
vilde et saadant Etablissement da mon blive meest vel modtaget i den 
latinsk-franske kultur eller i den teutonisk-germanske? (Da dette er et rent 
hypotetisk Spørgsmaal, maa jeg bede Læseren paa det strengeste ignorere 
den slidsomme Skjæbne Euro Disney leed i Frankrig de første Aar, indtil 
det paa høieste Sted blev vedtaget, at Udskjænkningen af Vine samt en vis 
Forfinelse af det culinariske Repertoire ikke vare saa ganske at foragte.)  
 Ingen Tvivl, altsaa, om at Dr. Jones er en protestantisk Helt. At han 
tillige er germansk, høres tydeligt af det fremragende men noget Mand-til-
Hest-agtige Indiana Jones-Tema, som pryder Filmene og rummer en hero-
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isme af baade titaniske og teutoniske Proportioner. Thi dersom dette Stykke 
Musik ikke er som snydt ud af Næsen paa Valkyriernes Indtogsmarch af 
Ricard Wagner, lige saavel som resten af Seriens Musik er at associere i de 
instrumentale Sekventser i alt fra Den Flyvende Hollænder til Parsifal, da 
veed jeg i Sandhed ikke, hvad det er!2  
 Har vi saaledes placeret germansk og amerikansk under samme Puld, 
da staaer det nu tillige klart, at i denne Kultur-Kreds er det ikke mandigt at 
begjære Qvinder. Rigtige Mænd giver sig ganske enkelt ikke af dermed, og 
det undslipper derfor heller ikke vor Opmærksomhed, at der, paa hvad vi 
nu har defineret som protestantisk Omraade, ikke synes at eksistere en ene-
ste Serie-Helt, som incarnerer Erotikens Idee. Superman, Fantomet, The 
Hulk, Batman, Spiderman, Terminator, Philip Marlowe, Dick Tracy, Mulder 
fra X-Files, alle ere som Indiana Jones blottet for enhver Sands for det 
Qvindelige Kjøn (ligesaavel som Agent Scully er immun over for Mandfolk) 
og udelukkende optagede af paa meest samvittighedsfulde Viis at udfylde 
deres Plads i Livet og tiene Samfundet eller en høiere Sag uden skelen til 
egen Attraa. Selv Anders And, der gaae gjennem Livet med blottet Scrotum, 
synes at have faaet sine tre Nevøer conceptione immaculata.3 
 Saa stærk er den protestantiske Mands Erotik- og Qvinde-Forskræk-
kelse, at hans Frygt har spredt sig heelt ind paa belgisk-katholsk Omraade, 
og Asterix, Lucky Luke og Tintin ere da tilsammen nogenlunde saa erotiske 
som en Ølmave bag en plettet Hammerthor Netundertrøie. 
 

Det Controlleret-Erotiske 
 
Den opmærksomme Læser vil have bemærket, at vi 
nu have udspændt et erotisk Continuum, en Overgang mellem den af 
Katholicismen negerede Passion og den af Protestantismen evaporerede 
Attraa, og Spørgsmaalet er da, om det i dette Continuum gaaer at finde en 
gylden Middelvei.  
 Vi vende derfor Blikket mod Britannien, hvor Den anglikanske Kirke 
siden 1533 har været at finde i det teologiske Spændingsfelt mellem Romer-
kirken og den evangeliske Protestantisme, og selvom det næppe gaaer an 
paa nogen Maade her at knytte det Aandelige til det Kjødelige directe, saa 

                                                 
2 Dette Sammentræf behøver paa ingen Maade komme som en Overraskelse, da det jo netop er 
den samme hellige Gral, d’herrer Jones og Wagner ere besatte af.  
3 En enkelt Undtagelse findes dog, idet den amerikanske Rocky Balboa har baade Kone og 
Børn, hvorved han rummer i det Mindste det reproducerende erotiskes Idee. Det er i den Sam-
menhæng netop værd at bemærke, at Rocky alt Andet lige maa være at betragte som Katholic. 

Frailty? Thy name is woman! 
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undersøge vi dog, om det paa de Britiske Øer skulde falde at forholde sig 
saaledes, at der der gives en Serie-Helt, som baade udfører sin samfunds-
mæssige Pligt og formaaer at gjøre Lykke hos det svage Kjøn. 
 Man sige ganske vist, at Engelskmanden er 
characteriseret ved sin Stiff Upper Lip, men der synes 
tillige at være noget andet, som er stift, thi rette vi 
som i Maurice Binders Logo Sigtekornet mod James 
Bond, hvad finde vi da, hvis ikke netop forenet i een og samme Serie-Figur 
baade Don Juan og Dr. Jones? James Bond henter nok sin Stiil fra den britis-
ke Gentleman, men hans Idee er den af den trofaste Ridder udelukkede 
Kvindebedaarelse forenet med den protestantiske Kræmmersjæls Kjølighed, 
Continuumet mellem Katholsk negeret Katarsis og protestantisk Pligt-
Automat. Ja, Spørgsmaalet melder sig ligefrem, om man overhovedet kunde 
forestille sig en Figur som James Bond opstaae hvis ikke netop i Kjølvandet 
paa Henry VIII, Shakespeare, Queen Victoria og Robin Hood? 
 Prisen for at forene Don Juan og Dr. Jones er, at Attraaen maae være 
Disciplineret, den maae kjende sin rette Tid, sit rette Moment. Paa den ene 
Side er derfor Bonds Sexualitet kronetro og controlleret og staaer bestandig i 
Hendes Majestaits hemmelige Tieneste, paa den Anden Side er hans Attraae 
constant, utæmmelig, seierrig, triumpherende, uimodstaaelig og dæmonisk, 
og han faaer da til Belønning efter endt Mission som en anden Skjødehund 
lov at nyde sin tilkjæmpede Godbid. Hans Elskov er ikke sjælelig men sand-
selig, og sandselig Elskov er efter sit Begreb ikke trofast, men absolut troløs, 
den elsker ikke én, men Alle, det vil sige, den forfører Alle. Den er nemlig 
kun Momentet, men Momentet er i Begrebet tænkt som Summen af Mo-
menter, og saaledes har vi i Bond Forføreren, som mestrer sin Disciplin. 
Saaledes gjør James Bond ikke blot Lykke blandt Pigerne, men han gjør 
Pigerne lykkelige og – ulykkelige, men besynderligt nok, saaledes er det de 
vil have det, og det var en daarlig Pige, der ikke ønskede at blive ulykkelig 
for engang at have været lykkelig med James Bond. 
 Er Don Juan altså Venus-Bjergets Førstefødte, da er James Bond hans 
Lillebroder. Men at Bjerget er Syndens Rige, er dermed endnu ikke sagt, thi 
det maa fastholdes i det Øieblik, da det viser sig i æstethisk Indifferens. 
Først idet Reflexionen træder til, viser det sig som Syndens Rige, men da er 
Don Juan dræbt og James Bond forduftet, da forstummer Musikken, da seer 
man kun den fortvivlede Trods, der afmægtigt stemmer imod, men som 
ingen Consistents kan finde, end ikke i Toner.  
 Om Don Juan og James Bond maa man derfor bruge det Udtryk For-
fører med stor Forsigtighed. Til at være Forfører hører der altid en vis 

 
Bond: 

Disciplin, 007, 
disciplin! 

 
Goldfinger 
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Reflexion og Klaroverhed, og saasnart denne er tilstede, da kan det være 
paa sit Sted at tale om List og Rænker og snedige Anløb. Denne Klarover-
hed mangler baade Don Juan og James Bond. De forfører derfor ikke. 4  De 
nyder Attraaens Tilfredsstillelse; saasnart de har nydt den, da søger de en 
ny Gjenstand, og saaledes i det Uendelige. De bedrager vel derfor, men dog 
ikke saaledes, at de forud anlægger deres Bedrageri, det er Sandselighedens 
egen Magt, der bedrager de Forførte, og det er snarere en Art Nemesis.5  
 I James Bond er da Erotikken ureflecteret, saavel naar den tiener 
Pligten, som naar den tiener til Belønning, Disciplinen er en Faktor, som 
ikke griber ind i hans Selvklaroverhed, den controllerer blot hans Moment, 
og M tager derfor saa gruelig Feil, naar hun i GoldenEye siger: ”I think 
you’re a sexist, misogynist dinosaur, a relic of The Cold War!” Sexist, muligviis, 
Misogynist, paa det bestemteste nej!  
 

Det Usikkre-Erotiske. 
 
Fælleds for det Musikalsk-Erotiske og det Controlle-
ret-Erotiske er altsaa, at de ikke rumme Reflexionen, 
og ligesaa gjør heller ikke det Uerotiske – men der er 
da heller Intet at reflectere over. De bestorme Verden 
i al deres udfarende Kraft, see kun een Vei, fremad, 
udad. Aldrig spejle de sig i Verden, aldrig naae deres 
Møde med Verden at vende tilbage til dem Selv, før 
de ere allerede videre i næste Moment. Som Lucky 
Luke er hurtigere end sin egen Skygge, saaledes er 
den ureflecterede hurtigere end sit eget Speilbillede, 
og borte før det kan naae tilbage til ham. 
 Den reflecterede Elskov er saaledes kjende-
tegnet ved sin Langsommelighed og har i dobbelt Forstand det Dialektiske i 
sig. Deels har den nemlig paa den ene Side Tvivlen og Uroen i sig, om den 

                                                 
4 Herved sees lettelig, hvorfor Timothy Dalton sjældent dukker op i Disputten vedrørende 
hvem, der er den ”rigtige” James Bond, thi i hans Skikkelse blev nemlig Bond, om ikke reflec-
teret, saa dog ganske kjedsommelig moralsk og grændsende til det monogame Borderline-
Protestant. I The Living Day Lights gjør han endda den ultimative Forbrydelse mod sin Charac-
teer, da han til hende den lille fixe med Celloen i en intim Stund udtaler de fameuse Ord: ”I 
promise.” – Daniel Craig’s Helligbrøde i Form af Giftermaal vil vi i denne Sammenhæng end 
ikke commentere! 
5 Eneste Undtagelse skulde da være Bonds snedige List i Live and Let Die, hvor Jomfru Solitaire 
i mere end een Betydning kommer til Kort. Givet Skuespillerindens Navn er der med Hensyn 
til min tidligere Reference til Henry VIII vel blot atter at proclamere I rest my case… 

The other important joke 
for me is one that’s 
usually attributed to 
Groucho Marx, but I think 
it appears originally in 
Freud’s Wit and It’s 
Relation to the Uncon-
scious and it goes like 
this--I’m paraphrasing:  
 

”I would never want to 
belong to any club that 
would have someone like 
me for a member.” 
 

That’s the key joke of my 
adult life in terms of my 
relationships with women. 
 

Woody Allen 
Annie Hall, 1977 
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ogsaa vil blive lykkelig, see sit Ønske opfyldt og blive elsket. Denne bekym-
ring har den sandselige Elskov ikke. Paa den anden Side har den reflec-
terede Elskov ogsaa en anden Dialektik, den er nemlig en forskjellig ogsaa i 
Forhold til ethvert enkelt Individ, der er Elskovens Gjenstand. Deri ligger 
dens Rigdom, dens fyldige Indhold. Hvor Don Juan og James Bond kunde 
begjære Alle som Een, da begjære den reflecterede Elskov kun den Enkelte 
for det, som den Enkelte er. Den kunde nok endog begjære flere, men da 
altid hver paa sin Maade. Endelig begjære den, og det er netop det reflecte-
rede derved, tillige sig selv, deraf Usikkerheden. Den ønsker at see sig selv 
som begjæret, thi uden dette udefrakommende Begjær er den intet, uden 
dette Speil, uden denne Reflexion lider og qvæles den. 
 Søge vi da et Medie til det reflecterede Erotiskes Idee, maa vi indled-
ningsviis constatere, at det reflexive er ganske concret. Her gives intet Umid-
delbart. Derfor gaaer ei Reflexionen at sætte i Musik, thi dertil er Reflexionen 
for tæt knyttet til Ordet, den sprogligt reflexive Tanke. Vi vende derfor atter 
Blikket mod Sculpturen. Her er den reflective Tanke i sin meest abstracte 
Form allerede foreviget i Rodin’s Tænkeren, men da vi ikke vide, hvad han 
tænker paa, da tiener dette os ikke megen nytte til. Balletten, da? Enhver 
føler lettelig, hvor latterligt det vilde blive, at see James Bond besnære en 
Pige ved sine Dandsetrin og sindrige Gesticulationer, men maaskee den re-
flecterede Elsker kunde opnaae Noget derved? Nei, Reflexionen er og bliver 
afhængig af det sproglige Udtryk, den er for complex til alt Andet.  
 Bogen turde da være reflexionens Medie, og der gives da ogsaa mangt 
et fremragende Stykke Litteratur, som skildrer den reflecterede Erotik, men 
da vi have netop at gjøre med noget saa complext som Reflexion, da burde 
ogsaa Mediet i sig selv være tilstrækkeligt complext til at rumme Mulig-
heden for refleksivitet i sin Form, saaledes at Form og Stof ogsaa i denne 
Forstand complementere hverandre og skabe det classiske Værk.  
 Vende vi os da atter mod Filmens Univers, som er baade sprogligt og 
complext, og see, om der gives Film, som baade omhandle den tvivlende 
Erot, og som ere i deres Form reflexive over for Mediet selv. Længe behøve 
vi ikke spejde, før vi faae snart Øie paa den incarnerede kværulerende Selv-
beskuelse; Angstens, Usikkerhedens, Navlepilleriets og den sexuelle Fru-
strations ukronede Mester, Woody Allen. Ikke alene reflecterer hans i gjen-
tagne Film fremstillede Figur over sin egen Erotik – eller som oftest; mangel 
paa Samme – Allen har gjort det til eet af sine konstneriske Kjendemærker, 
tillige at lade Filmen reflectere over sin egen Form. Til at tiene som Exem-
pler herpaa skal blot nævnes tvende Film; Annie Hall, hvor Allens Figur 
Alvy Singer gjentagne Gange taler directe til Cameraet, og Reconstructing 
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Harry, hvor Hovedpersonen ganske enkelt see sig selv som en fictiv Person 
underlagt Filmens forskjellige Virkemidler. 
 Tage man derfor Allens Film, ikke under Eet, men som en Kjæde af 
hinanden gjenspeilende bearbeidelser af samme Idee, da maae tilsammen 
hans Film være at betragte som et classisk Værk. Til at cementere dette 
forhold er især at nævne Scenen i Annie Hall, hvor Allen og Annie staae 
paa Annies Altan og tale paa Overfladen ganske uskyldigt om Annies 
Photographier, medens vi som Beskuere af Filmen læse i Form af Under-
texter de to Characteerers egentlige og i høi Grad hemmelige, erotiske, re-
flexive og deres personlige Usikkerhed bevidnende Tanker. 
 Naar jeg her nævner Skaberen bag de filmiske 
Værker, Woody Allen, og de skabte, fictive Figurer 
under Eet, da skyldes dette, at Allen sjældent har 
spillet andre roller end netop denne ene og samme 
Figur, som i alle Film repræsenterer det reflexives, 
Usikkerhedens, Tvivlens Idee. Hvorvidt Allens Figu-
rer i Virkeligheden reflecterer Allen selv, det er det 
ikke denne Undersøgelses Sag at belyse, blot skal be-
mærkes, at jeg paa ingen Maade er den første, som 
har foretaget denne Association mellem Allen og 
hans Idee. Dette fremgaar blandt Andet deraf, at Allen 
blev type-casted som den lille, netop kværulerende 
og selvreflecterende Arbeider-Myre Z i Filmen Antz, 
en Film der i øvrigt lægger sin Aabnings-Sekvents 
ganske tæt op ad Allens egen Film, Manhattan.6 
 Interessant er i denne Forbindelse ogsaa at be-
mærke, at om end Allens Characteer paa ingen 
Maade er at betragte som en Serie-Figur, da er Ideen 
alligevel tilstrækkeligt concret til, at den Gang paa 
Gang optræder i Allens Serie af Film, om end i stadig 
ny Forklædning. I Allen finde vi altsaa Ideen om den 
reflecterende Erot, det Usikkert-Erotiskes Parallel til 
Don Juan, James Bond og Dr. Jones. 
 Have vi nu tidligere knyttet netop disse trende til hver deres Christe-
lige Retning, da komme vi ikke udenom, at Allens Figur i Lighed med hans 

                                                 
6 Som Curiosum maa yderligere nævnes at Allens Modpol i Antz, den fysisk stærke og mentalt 
ureflecterede Damernes Ven, Weaver, laaner sin Stemme fra Rocky Balboa’s ”Fader”, Sylvester 
Stalone. 

Z: 
Why did I have to be born 
a worker? You soldiers 
get all the glory, plus 
you get to go out in the 
world, you know, you meet 
all the interesting 
insects. You get to kill 
them. 
 

Weaver: 
Yeah, but you get to 
spend all day with those 
beautiful worker girls. 
 

Z: 
Weaver, they’re career 
girls! They’re obsessed 
with digging! I really 
don’t think I’m ever 
going to meet the right 
girl for me. 
 

Weaver: 
Who said there’s a girl 
for you? I was talking 
about a girl for me! - 
Don’t you want your 
eight-foot beer? 
 

Z: 
Call me crazy, but I have 
a thing about drinking 
from the anus of another 
creature. 

Antz 
DreamWorks, 1998 
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virkelige Person altid er Jøde, og maae derfor posere det Spørgsmaal, om der 
i Allens Figur er at finde noget specifikt Jødisk, om der gives en specifikt 
Jødisk Idee om den kværulerende, usikre og selvreflexive Mandsperson? Vi 
kunde i den Forbindelse vælge at spørge de Jødiske Qvinder til Raads – men 
hvem har nogensinde spurgt dem? – vi vende derfor i Stedet Blikket mod 
Bibelen og finde her trende Mænd, som hver paa deres Viis staae som Expo-
nenter for Jødedommen, og hvilket nyt Lys skulde det ikke kaste over Bibe-
len, dersom vi saae Abraham, Jacob og Moses i Skikkelse af netop Woody 
Allen? 
 Vi befinde os først uden for Teltet i Mamrelund, hvor Abraham iført 
ulden Kappe, sorte Hornbriller og New York accent med bange Ahnelser 
endnu en Gang modtager en Opgave fra Vorherre: ”Sacrifice Isaac? Jeez! 
Haven’t I done enough for you? – Well, sleeping with Hagar wasn’t the worst 
thing… But Sarah! She was over 90! How much can you expect from a man? And 
look what you did to me afterwards! I enjoyed that piece of skin!”  
 Næste gang, vi see Selvbetvivlelsen, er, da Jacob skal franarre sin Bro-
der Esau Førstefødselsretten, og deres Moder, Rebecca, har udtænkt en plan: 
”What do you mean ”I’m going to be my brother”? He’s 6”8, Arnold Schwarzeneg-
ger with fur! I’m inches below waist line! My own, that is! And bald. All over. Look 
at me! I have the tender skin of a newborn and the fragile bone structure of a woman! 
Look, I’m barely able to hold this lamb that you’re going to… oops! I’ll get it!”  
 Endelig er der Beretningen om Moses, som foran den brændende 
Tornebusk paa Bjerget i den Grad betvivler sine egne Evner, at han forsøger 
at snakke sig uden om og undgaae at blive udseet til Israelitternes Leder. 
Hvilken anderledes Film var det ikke blevet, dersom Charlton Heston 
havde været forbigaaet til Fordeel for den usikkre Allen: ”You’re sure you’ve 
got the right guy? I mean, I don’t talk that well. Hrm! And I have a problem with 
crowds. Nothing personal, just never liked them. You’re really certain I’m the one 
you want? This desert must be crawling with people who are better speakers than 
me! They must be all over the place! Actually, I saw three other guys down the 
slope, maybe they’re the ones you… Yeah, as a matter of fact, one of them did look 
like Harrison Ford!” 
 Saaledes bekjendt med det jødiske see vi da, at Reflexionen uden pro-
blem slaae Rødder her, og vi føre da denne Reflexion videre hen paa det 
erotiske, hvorved Woody Allen gjennem sit Utal af Characterer ved en 
sælsom cirkulær Argumentation kommer til at staae som Exponent for Det 
Reflexive, som ogsaa er Det Usikkert-Erotiske.  
 Men gjør da dette Allen væsensforskjellig fra de trende Andre? 
 Lade os see nærmere derpaa... 
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Det Uetisk Erotiske 
 
Vi have altsaa beskrevet fire erotiske Stadier, det umiddelbare, det ikke-
existerende, det disciplinerede og det reflecterede, men naar jeg i det Fore-
gaaende har brugt og i det Følgende vedbliver at bruge det Udtryk: Sta-
dium, saa maa det ikke urgeres, som om hvert enkelt existerede selv-
stændigt, det ene udenfor det andet. Jeg kunde maaskee mere træffende 
bruge det Udtryk Metamorphose; de forskjellige Stadier tilsammen tagne 
udgjøre det Æstethiske Stadium, complementere Hverandre i at udtrykke 
det Æstethiske. Fremfor Alt maa man ikke tænke paa forskjellige Trin i 
Etisk Adfærd. 
 Kunde i Midlertid hverken det umiddelbare, det ikke-eksisterende 
eller det disciplinerede Erotiske træde ind i Syndens Rige, da staae det 
reflecterede Erotiske og vippe paa Tæerne i Døraabningen, thi saa snart Re-
flexionen bliver klar over Synden, da træder den ind, og idet Den ønsker 
atter at træde ud, da smækker bag den Døren i med et Brag og gaaer ikke at 
faae op igjen. Fra det Øieblik er Reflectionen tvungen at træffe sit Valg: 
blive i Syndens Rige eller løfte sin Etiske Forpligtelse mod Næsten og 
dermed træde ud paa den anden Side. Dette valg kjende Don Juan, Indiana 
Jones og James Bond ikke, de komme det end ikke nær. 
 Anderledes Allen. I og med baade Reflexionen og det uendelige Antal 
Valgmuligheder, da finde vi Allen, om ikke i Lastens Hule, saa dog i 
Syndens Rum, i dette Continuum mellem Indtrædelse og Udgang: fra den 
selviscenesættende Isaac i Manhattan, som staaer paa Tærskelen og kigger 
ind, til den uforløste Alvy i Annie Hall, som kjæmper for at komme ud paa 
den anden Side; hvor Isaac har den sande Kjærlighed fra den purunge 
Tracy, men hellere ønsker at see sig selv med den mere politisk correcte 
Mary i Skikkelse af Diane Keaton, da forsøger Alvy at forpligte sig men maa 
indsee, at i det virkelige Liv, da er det saa uendeligt svært. Trods alle gode 
Intentioner gaae bestandigt hans erotiske Forhold i Vadsken. Dette er da det 
postmoderne Voxne Menneskes Forbandelse. 
 Ak ja. 
 
 

Og hvad kan vi så lære af dét? 
 
At Religion og nationalkulturelle klicheer kan misbruges til meget. 
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Baade-Og Onsdag 
 

Af Jesper Knallhatt
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Baade – Og 

Onsdag 
 

 
Tirsdag blev en lang dag for den aldrende tv-producer Cornelius Magnus-
sen og journalisten Tenna E. Rasmussen. Deres samtale greb om sig, og da 
de langt om længe brød op, kom Tenna hjem til nye badehåndklæder samt 
et uforløst natteskænderi med kæresten Thomas. Derfor har Tenna ikke blot 
haft vanskeligt ved at sove; hun har også drømt om sin svigermor hele nat-
ten, da hun endelig faldt i søvn.  
 Efter et varmt bad og en smoothie af frosne bær og skummetmælk – 
samt et kort intermezzo med Thomas, inden hun gik ud ad døren – sidder 
hun nu i sin bil med en kop varm kaffe og er på vej hen til bageren, inden 
hun kører ud til Cornelius. 
 Cornelius er midlertidigt indlagt på en psykiatrisk afdeling, Tenna er 
egentlig livsstilsjournalist og skriver hovedsagligt om boligindretning til 
damebladene. Hun er altid først med det sidste, og der er sjældent et nyt 
tapet eller en ny type tapastallerken, som undgår hendes skarpe trend-
spotterøje. 
 Cornelius har engang i en kronik skrevet, at det er designet på vores 
møbler, der bestemmer vores holdninger og værdier. Dét ville Tenna gerne 
have uddybet og satte sig for at opspore den gamle tv-mand for at lave en 
anden slags interview, end hun plejer. Dét må man sige, at hun kom til! 
 Deres samtale tager udgangspunkt i en tv-serie om fremtiden, som 
Cornelius producerede i slutningen af 90’erne. Serien hed CPH1 og var en 
politiserie, som foregik i København i år 2027. Den var virkelig noget bras, 
men Cornelius havde gjort sig en masse tanker om fremtiden, inden serien 
blev produceret, og efter at den havde været i fjernsynet, fortsatte han sit 
arbejde med at studere og tænke tanker.  
 Dét skulle han dog ikke have gjort. Ikke så intenst, som det var til-
fældet, i hvert fald, for til sidst medførte det, at han blev bims, og at hans 
ekskone fik ham indlagt. At han i mange år har været bundet til en kørestol 
på grund af et styrt med en hest, gør bestemt ikke sagen bedre. 
 Nu sidder han så dér, og de seneste to dage har han udøst store dele 
af sin ophobede viden over Tenna, som til gengæld har fået vakt sin nys-
gerrighed og strakt sin fatteevnes formåen i et omfang, hun næppe havde 
troet muligt.  
 Inden Tenna faldt i søvn i går aftes, ringede overlægen, Ambrosius 
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Rask og sikrede sig, at hun nu også ville komme i dag, onsdag. Det var 
ham, der gav Tenna lov til overhovedet at besøge og interviewe Cornelius 
på hospitalet. Da hun er ankommet til hospitalet, lægger hun derfor vejen 
forbi overlægens kontor, inden hun går ned til Cornelius.  
 Det er hans sekretær, som tager imod. 
 
 God morgen, jeg skulle tale med Ambrosius Rask.  
 I dag?  

 Ja. 
 Er du sikker på dét? Han er til konference i Malmø. 

 Jeg talte med ham i går aftes! 
 Han er her ikke. 

 Har han lagt en besked? 
 Skulle han dét? 

 Nej, det skulle han vel ikke, men det kunne jo godt være at han havde lagt en 
besked. 
 Det har han ikke. – Det er dig der besøger Cornelius Mag-
nussen, ikke? 

 Jo. 
 Han venter på dig nede på stuen. 

 Konferenceværelset? 
 Der kan I ikke være, vi har møder hele dagen. Cornelius’ 
stue; du skal ud ad døren der henne og så lige hen over have-
gangen og ind i den næste bygning. Så er det den sidste dør på 
venstre hånd. 

 Tak. 
 Det var så lidt.  

 
Mandag tog Tennas og Cornelius’ samtale udgangspunkt i hans arbejde 
med at forudsige fremtiden i tv-serien. Han fortalte om de nye teknologier 
nanoteknologi og bioteknologi samt den seneste udvikling inden for com-
puterne. Derefter så de på, hvordan verden bliver stadig mere kompleks, og 
hvordan alting udvikler sig ifølge kaosteorien, teorien for skalafri netværk 
og et par andre teorier. Så præsenterede Cornelius 15 hypoteser for kultu-
rens videre udvikling, og til sidst sluttede de af med en grundig gennem-
gang af de seneste 2.500 års vesteuropæisk idéhistorie.  
 Dét var en ordentlig mundfuld, og da Tenna kom hjem, var hun me-
get, meget træt og ikke så lidt klogere! 
 Tirsdag trak Cornelius Tenna gennem hele menneskets evolution fra 
den første celle i ursuppen og frem til år 1. Samtalen omfattede både en 
gennemgang af genetikken og en grundig forklaring af Darwins principper 
for udviklingslæren. I den forbindelse kom de både ind på hjernens udvik-
ling, sprogets og kulturens oprindelse samt udviklingen i den menneskelige 

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


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

45 

erkendelse. Det lykkedes faktisk Cornelius at redegøre for, hvor vores intel-
ligens, vores bevidsthed og vores klaroverhed kommer fra uden at inddrage 
Vorherre overhovedet. For at få hold på erkendelsens evolution har Corne-
lius nemlig delt udviklingen op i en spædbarnsepoke, en småbørnsepoke, 
en barndomsepoke og en pubertetsepoke. Hans pointe er, at vi siden land-
brugets opfindelse har befundet os i en pubertær tilstand, men nu er på vej 
ind i en form for global voksen modenhed. 
 Især historien om, hvor vores kultur kommer fra, var en overraskelse 
for Tenna, og da hun gik hjem langt ud på aftenen, var det med et noget an-
det verdensbillede, end da hun stod op tirsdag morgen. 
 For at holde Cornelius klar i hovedet til at tale om alle disse spænden-
de ting, havde Dr. Rask tilladt, at Cornelius ikke tog sine piller mandag 
morgen. Det medførte dog, at Cornelius var en anelse – ja, hvad skal man 
nu kalde det – ”agiteret” det meste af formiddagen, og ved middagstid blev 
det alligevel for meget. Han fik sine piller, og resten af dagen var han tåle-
lig. Tirsdag blev Cornelius medicineret fra morgenstunden med en ny type 
medicin, og Tenna havde faktisk en helt fornøjelig dag med den gamle 
gnavpot, bortset fra lige den sidste times tid. Hvilken medicin, Cornelius 
har fået i dag, onsdag, ligger lidt hen i det uvisse, men da Dr. Rask er én af 
landets førende psykiatere, er der al mulig grund til at tro, at den vil virke 
efter hensigten.  
 Cornelius er især glad for Tennas besøg, fordi hun har store patter og 
går i stramme bluser. Men i virkeligheden betyder det også meget for ham, 
at hun overhovedet orker at høre alt det, han har at fortælle. Det er han dog 
ikke helt parat til at indrømme over for sig selv endnu. Og slet ikke over for 
Tenna. 
 Da Tenna kommer ned til Cornelius’ stue, er han der imidlertid ikke. 
Døren står på klem, og der står en afgnavet morgenbakke på det lille bord 
ved lænestolen. Ellers er der ingen spor af Cornelius.  
 
 Hallo? 
 
 Cornelius? 
 
 Er du her? – Hallo? 
 
 Cornelius? 
 Hvad fanden, render du og roder i mine ting!? 
 Nå, der er du! Godmorgen! 

Amtshospitalet 
Onsdag morgen 

Jeg havde til hensigt at forstå  
visdom og kundskab, dumhed og 
dårskab.  
Jeg måtte erkende, at også det  
var jagen efter vind, for jo større 
visdom, des større kval,  
den, der øger sin kundskab,  
øger sin smerte. 

Prædikerens Bog 
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 Det er fandenedeme ikke nogen god morgen! – Så, flyt dig, så jeg kan 
komme ind! Idiotmorgen! 
 Hvorfor det? 
 Fordi, først kommer de og vækker én på et tidspunkt, hvor alle civili-
serede mennesker sover mindst to timer mere! Så hundser de rundt med én 
og danser fandango med termometre og piller og jegskalkommeefterdig! 
Og så jager de én i bad og ud af badet igen og hen til fysioterapeuten, fordi 
man har dagens første tid, så man kan nå at være tilbage på stuen, inden 
frøken livsstilsjournalisten dukker op! Men når man så kommer ned til 
fysioterapeuten, er der ikke et øje! Nå! Da der så endelig dukker nogen op, 
så er det ikke den søde fysioterapeut med den varme stemme og de bløde 
hænder, så er det én eller anden rappenskralle med hænder som sandpapir, 
og som sparer på massageolien, så det føles som om, man i virkeligheden er 
en spånplade der skal raspes ned. Når hun så er færdig, og man er ved at 
tage sokker og bukser på, så kommer hun i tanker om at hun har glemt én 
eller anden idiotisk creme som overlægen har sagt at min hud ville have 
godt af. Så gudhjælpemig, om jeg ikke skal have både sokker og bukser og 
skjorte af én gang til, og så sjasker hun creme ud over hele kroppen, som 
om jeg var en kage der skulle pyntes med glasur! Så ikke alene er jeg klistret 
ind fra top til tå, jeg lugter også som et billigt bordel i den centrale del af 
Hamborg! – Du kan flytte aviserne derover og flytte stolen hen til bordet. 
Har du kager med? 
 Rundstykker og tebirkes… 
 Fy for helvede! Skide birkes sætter sig i tænderne – ikke til at få ud 
igen! 
 Du er tilbage i dit gode gamle jeg igen, kan jeg høre! I går fik du da nogle 
piller som gjorde dig til at holde ud. Dem har du ikke fået igen? 
 Jo. Men de virker jo for helvede ikke med det samme! 
 Så hvornår kan jeg regne med at du bliver til at holde ud? 
 Kan du ikke bare se at få gang i det morgenbrød der? Ud over rund-
stykker og tebirkes, hvad har du så?  
 Det hele: smør og marmelade. Knive og servietter. Og Nutella. Jeg ved ikke 
hvorfor, for det er fandeme ikke fordi du fortjener det, men jeg synes det er interes-
sant at snakke med dig. – Rart at komme her, kan man jo ikke kalde det, men jeg har 
faktisk glædet mig til at komme og snakke videre. Både i går og her til morgen. 
 Måske det bare er en lille smule sjovere med en provokerende stod-
der end sådan en hængerøv i refleksbrikker og mental cykelhjelm? 
 Hvis du foretrækker at sidde alene hele dagen på den lukkede afdeling, så er 
det sikkert rigtigt. 
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 Årh, hold da op! Du havde da røvkedet dig, hvis du skulle have sid-
det her og lyttet til sådan et æggehoved i tre dage! – Eller hvad? 
 Måske… 
 Gu’ havde du så! 
 Måske.  
 Hør her, sveske, jeg kan ikke love at jeg taler pænt til dig – jeg aner 
ikke, hvad det er for noget medicin jeg har fået – men jeg kan love dig at vi 
kommer til at tale om dét du egentlig kom her for, nemlig fremtiden.  
 Bedre sent end aldrig… 
 Den der venter på noget godt, venter som bekendt ikke forgæves, 
siger man jo. – Laver du ikke noget kaffe?  
 Jeg kan gå ned og hente… 
 Ikke i dag. Jeg har en dyppekoger som de ikke ved at jeg har. Den lig-
ger i reolen sammen med kopperne og Neskaffen.  
 Bag billedet? 
 I skotøjsæsken. Der er også noget pulverfløde og nogle teskeer. 
 Billedet? Er det børnebørn? 
 Jonas er min. Det er ham med kasketten. De andre er nogen andres 
børnebørn. Min søn har giftet sig til dem. 
 Sød dreng... 
 Gå nu bare ud på badeværelset og put noget vand i de kopper dér! 
Nå! Ikke alt det sleskeri fra morgenstunden! – Du havde knive med? 
 De ligger i posen. 
 Så hvis jeg bliver suicidal op ad formiddagen…? 
 ”Mand i rullestol begår selvmord med to plasticknive og en dyppekoger” – 
Jeg skal nok skrive en rørende nekrolog. 
 Husk at få med at ”to af de tre mordvåben kan føres tilbage til… 
Centerbageren”. 
 Må jeg også skrive at liget blev fundet med birkes mellem fortænderne? 
 Døden skal jo have en årsag, som man siger! – Interessant at lære dig 
at kende i øvrigt; hele tidsrejsen fra rød lilleskole i barndommen til supersej 
modesild i 30’erne. Fra Pravda til Prada på under 20 år. Godt gået! 
 Hvor er der et stik til denne her? 
 Ved fjernsynet. Ved døren. – Det er ikke hver dag, man kommer ind 
under så perfekt en facade. Vel? De rigtige meninger, den rigtige attitude og 
de rigtige sko. Tenna har regnet det hele ud, ved hvad hun vil, har planlagt 
hele karrieren, kører med klatten og kender de rigtige mennesker.  
 Er det lampen jeg hiver ud med det her stik? 
 Der er ikke noget der kan ryste hende. Mindst af alt en gammel krøb-
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ling i en rullestol. Ha! Hun skulle bare lige skrive denneher overfede artikel 
om tv-serien som alle talte om, og så videre til det næste. Og videre igen ef-
ter dét. Uden at lade sig mærke af noget. Tenna har det hele under kontrol. 
Livet, karrieren, kæresten, vennerne, netværket; Projekt-Tenna kører på 
skinner! Eller hvad? Er det ikke sådan, det er? Og så er der alligevel et eller 
andet som ikke stemmer. Et eller andet som fik hende til at tænke. Og tøve. 
Et eller andet som hun ikke kunne gennemskue. Var det ham i rullestolen? 
Var det dét han sagde? – Eller måske trængte hun bare til at hænge ud på en 
psykiatrisk afdeling i et par dage? 
 Tager den lang tid om at koge? 
 Jeg fornemmer at jeg har fat i noget… 
 Hold nu op! Hvad fanden har jeg egentlig gjort dig?  
 Hvad er det jeg pludselig har fået fat i, Tenna-pige? 
 Tenna-pige!?! 
 Tenna-tøs? Hvorfor blev Tenna hængende en hel mandag og en hel 
tirsdag for at høre på en gammel forstokket idiot i en rullestol? Du er jo ikke 
interesseret i termodynamik og Platon. 
 Det blev jeg. 
 Men det er ikke dét, det handler om, vel? Det er jo ikke derfor du 
vender tilbage. Det er jo i virkeligheden slet ikke den historie du kom efter 
som er interessant mere, er det vel? Fremtiden. Op i røven med fremtiden! 
Der er jo ikke en journalist ved sine fulde fem som sætter sig ned og får en 
historie ud af alle de ting som vi har talt om i går og i forgårs. Tenna kom 
her i dag på grund af Tenna, ikke sandt? 
 Hold kæft, hvor er du en belastning, altså! 
 Ja, og? 
 Thomas’ søster havde fødselsdag i lørdags, og så var vi… Eller, det var jo i 
virkeligheden først, da jeg kom hjem i går aftes at det virkelig skete...   
 Ja? 
 Sidder han sådan med hænderne, når I snakker? 
 Hvem? 
 Overlægen. Rask. Sådan med fingerspidserne mod hinanden og pegefingrene 
der trommer mod overlæben? 
 Skal vi tale om mig eller skal vi tale om dig? Har vi ikke talt nok om 
mig? Hm? Så hvad skete der i går eftermiddags? Hm? – Hvem er du egent-
lig, Tenna Rasmussen? Hvad er det for et hul i dit liv som skal fyldes ud? 
Skal jeg bare sidde her og blotte mig selv for en vildt fremmed, og så går 
hun igen, og jeg sidder tilbage med birkes mellem tænderne? Eller skal vi 
lade det gå begge veje? Hm? – Hvad er det, der trykker frk. Rasmussen? 

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


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

49 

Hvad er det hun har gået og samlet på – som en lang beretning om kaos-
teorien og evolutionen fik prikket hul på? Hvorfor har hun pludselig gamle 
jeans og en fleecetrøje med en plet maling på i dag, og ikke hele Yves Saint 
Laurent-udrustningen som hun plejer? Der er vist heller ikke helt så meget 
makeup som hun plejer... eller er det mig der ser syner? 
 Skal du have fløde i? 
 Ja tak. Der kommer en vildt sexet dame svansende ind med solbriller 
og håndtaske og højhælede støvler der har kostet det samme som en Store-
bæltsbro. I to dage sidder hun her i krigsmaling som om hun skulle til te 
hos dronningen, og så pludselig dukker hun op som sig selv. – Eller hvem 
af de to er det nu der er hende selv? Fleecetrøjen eller den fine jakke? 
 Thomas havde taget tidligt fri fra arbejdet i går, fordi alle operationerne var 
aflyst, og så havde han ryddet op og gjort rent, da jeg kom hjem… 
 Men var det ikke dét du synes er så sexet? Så du slipper for at være 
den der laver det røvsyge husarbejde? 
 Jo. Så derfor fik han mig også overtalt til at hygge lidt i går aftes, selvom jeg 
var så tæskehamrende træt som et helt alderdomshjem, da jeg kom hjem herfra...
 ”Hygge”? 
 Du ved udmærket, hvad jeg mener! 
 Jeg er i øvrigt fremragende til at vaske op: altid glas før porcelæn, 
gryder og potter og pander til sidst og den slags. – Bare så du ved det. 
 Tak. Det skal jeg huske. – Nå, men så var jeg jo blevet så glad, fordi jeg kom 
hjem og lejligheden for en gangs skyld så ordentlig ud, og det ikke altid er mig der 
skal stå og være hende der fru skrappesen som sørger for at tingene er i orden, og så 
er det fandeme hans mor der har været på besøg og ordnet det hele! 
 Så nu har du overvejet at slå op med Thomas og invitere hans mor 
med på en romantisk ferie til Kos, hvor hun skal gå rundt i lyserøde gum-
mihandsker og dufte af sulfo i en hel uge? 
 Hun er så til gengæld ikke den mest romantiske type. En indkøbstur til 
Harzen ville mere være hendes smag.  
 Ja, det oser jo ikke ligefrem af erotik! – Så Thomas havde alligevel 
ikke rørt en finger; svigermor havde været et smut forbi? 
 Med nogle nye håndklæder, fordi hun havde set et godt tilbud i Bilka som 
hun tænkte ville passe til vores nye badeværelse. 
 Betænksomt af svigermor! 
 Pæne håndklæder faktisk! 
 Men det er nu en gang bare ikke hende du er forelsket i? 
 Og derfor var jeg jo heller ikke ligefrem i et stjernehumør, da Thomas – lige 
inden jeg gik – sagde at vi skal til hans far og mor i morgen aften! 
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 Som ”tak”? 
 For både rengøring og håndklæder, og så skal jeg være glad oveni! Og Tho-
mas’ søster og hendes mand kommer også, og der er altid rent og pænt hos dem og 
plasticbakker med krebinetter fra i går i køleskabet. Og vi har som sagt lige været til 
søsterens fødselsdag i lørdags! 
 Lad mig gætte: karrieren kører, du har alle de rigtige meninger og 
holdninger samt dét italienske designerkøkken som passer til. Friværdien er 
fordoblet de seneste fire år, og alle jeres venner har det fuldstændigt lige 
sådan. Jeg har aldrig hverken set eller mødt Thomas, men jeg vil gætte på at 
inden under sin lægekittel går han i jeans og lyseblå skjorte uden slips, og 
når han tager kitlen af, bliver den skifet ud med en mørkeblå eller sort bla-
zer, og på en afstand af mere end ti meter ville jeg ikke kunne se forskel på 
ham og resten af Ny Alliance. Dine forældre er ikke VS’ere mere, for dét er 
deres friværdi og pensionsopsparing for høje til, og den eneste egentlige af-
vigelse i jeres lille hverdag er Thomas’ forældre som spiser frikadeller med 
rødkål og befinder sig nede i det absolut mest sydøstlige hjørne af det lyse-
røde segment – dét som kloge hoveder i Danmarks Radio har været så ori-
ginale at kalde ”Birthe”. 
 Deres tilstedeværelse konfronterer dig med at verden ikke er indrettet 
efter dit hoved. Nu var alting lige så perfekt, men de er en sten i skoen. Pro-
blemet er at du ikke aner, hvad du skal tale med dem om, for de går ikke op 
i friværdi og nye badeværelser, og dine gamle hippieforældre og dine skole-
lærere har ikke udstyret dig med tilstrækkelig dannelse til at tale med andre 
end folk der ligner dig selv. Thomas synes sådan set bare at det er henriven-
de at komme hjem og få varm mad. Du ville i virkeligheden hellere side på 
Pussy Galore og flashe dine nye solbriller? 
 Hold kæft, hvor er du grov! 
 Men jeg har ret! 
 Hvad vil du have at jeg skal svare på dét? 
 Du kunne jo rejse dig op og gå din vej og smække med døren. Men dét 
ser det ikke ud som om du gør. Du ved at jeg har ret. Lidt ret, i hvert fald.  
 Hvad handler dét her om, Tenna? Hvorfor sidder livsstilsjournalisten 
her på tredje dag og taler om evolution og nanoteknologi? Iført en trøje med 
maling på. Hvorfor har et besøg af svigermor og udsigten til at besøge hen-
de og svigerfar i morgen aften fået hele facaden til at krakelere? – Har det 
noget med Thomas at gøre? 
 Mere søsteren og hendes mand. – De er virkelig søde, Charlotte og René hed-
der de. Forældrene hedder Hans og Jytte. De er jo også hjælpsomme, det er slet ikke 
dét; vi har bare ikke to ting til fælles som vi kan snakke om!  
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 Men dét kan vel ikke hyle en ung karrierekvinde helt ud af den? 
 Ikke i sig selv. Men tag sådan en simpel ting som fødselsdagsgaven til Char-
lotte; hun er helt vild med skildpadder. 
 Skildpadder? 
 Nøgleringe, sofapuder, porcelænsfigurer, kaffekopper med tegninger af skild-
padder, alt muligt mærkeligt ragelse, bare det har noget med skildpadder at gøre. 
Køleskabsmagneter og grydelapper. Inden vi skulle ud til dem i lørdags, spurgte jeg 
hende selvfølgelig, hvad hun ønskede sig, og det eneste hun sagde, var én eller an-
den keramisk rædsel som hun havde set i et Imerco-katalog til 200 kroner. 
 Så Tenna insisterede på at forbedre kvindens smag med et sæt teak-
træs spisepinde fra et bæredygtigt regnskovsprojekt? 
 Jeg overvejede faktisk nogle ret lækre servietter med japanske servietringe.  
 Men købte skildpadden? 
 Hvis ikke jeg gjorde dét, så ville hun jo alligevel bare gå ned og bytte serviet-
terne, så hvorfor ikke give hende en gave som jeg vidste at hun ville blive glad for?  
 Og det blev hun? 
 Henrykt! – Nå, men Thomas fortalte dem så selvfølgelig at jeg skulle inter-
viewe dig – de så samtlige afsnit af CPH1 og har også købt hele molevitten på DVD 
– så de ville vide alt muligt om skuespillerne, og om alt dét der stod i bladene om 
dig var rigtigt, og da vi var sammen med dem i lørdags, kunne jeg jo ikke svare på 
noget af det, og nu skal vi så være sammen med dem igen i morgen aften! 
 Og nu har du allerede brugt to dage på at finde ud af at dét gider jeg 
ikke snakke om? 
 Og jeg gider ærligt talt heller ikke at høre om det... 
 Det har aldrig slået dig at du er ligeså kedelig?  
 Hvad? 
 Eller måske er det dét der er ved at gå op for dig? 
 At jeg er kedelig? 
 Værre, i virkeligheden. Der er ikke noget af dét du gør som ikke er 
præcis lige så forudsigeligt som det de gør. Alting skal en tur omkring dit 
selviscenesættelsesfilter først. – Hvem fanden dukker op til et interview på 
en psykiatrisk afdeling i høje hæle og pyntejakke to dage i træk? Første dag, 
OK, hun vil gerne gøre et godt indtryk på den gamle tv-mand og vise ham 
en anelse respekt, men i går? Du indledte oven i købet morgenen med at 
hænge fast i dørhåndtaget og hælde kaffe ned ad dig selv!  
 Det er selviscenesættelse det hele, er det dét du siger? – Jeg er bare en tom 
skal, eller hvad? 
 Så Tenna sidder i sin egen svigerfamilie og føler sig fremmedgjort og 
undrer sig over, hvorfor nogle mennesker er lykkelige og går ud og køber et 
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DVD-anlæg med surround sound og en keramikskildpadde, mens hun selv 
har alt det ragelse hjertet kan begære og alligevel render rundt og leder efter 
et eller andet som hun ikke ved, hvad er? De køber bøffer og hakket flæsk i 
Fakta i stedet for take-away sushi, spiser krebinetter derhjemme i stedet for 
at hænge ud på caféerne omkring Sankt Hans Torv, og så ved de ikke – oh, 
skam, skam skam! – om Balsamico kommer fra Milano eller Modena. 
 Eller Mexico for den sags skyld. Noget i den retning. – Og så er det i øvrigt 
ikke Sankt Hans Torv mere… 
 Vi er ikke så lidt fordomsfulde, vel? 
 Måske. 
 Hvad gør du måske selv som ligger ud over dét jeg så snildt som in-
genting kan sidde og regne ud med bare et overfladisk kendskab til trend-
spotting? – Charlottes skildpadder har da i det mindste et skær af originalitet! 
 Jeg hækler. 
 Hækler! Det er sgu da det mest übertrendy som findes i øjeblikket! 
Det eneste der mangler er at du også bager jeres brød selv og sætter dejen til 
koldhævning, inden du går på arbejde! 
 Det gør jeg så til gengæld ikke... 
 Nej, men hvad gør du så? Der må da være ét eller andet du gør, fordi 
du kan lide det, men som er så pinligt utjekket at du ikke fortæller det til 
nogen. 
 Spiser Stryhns den grovhakkede med ristede løg og remoulade og drikker 
kakaomælk til? 
 Uhadada! Hvor utrendy kan man næsten være? Er det virkelig det 
mest originale, du kan finde på?! Hva’? Er der ikke nogen pinlige interes-
ser? Et idiotisk dille? En svaghed for noget ingen andre har fået øje på?  
Eller passer du virkelig som fod i hose ned i hele branchens trendsætter-
skema? Hm? Er det virkelig alt, Tenna rummer: dét der ligger i tiden og 
som massemennesket køber for at ligne naboen; alt dét hun selv skriver om 
og tror, hun forholder sig kritisk til? – Jeg siger ikke at du handler mod dine 
egne behov eller gør vold på dig selv for at hænge med, jeg siger bare at det 
ikke er synderligt originalt. 
 Jeg kan faktisk ikke engang lide at hækle.   
 Ha! 
 Jeg har kun prøvet det én gang, og det kom til at se ud ad helvede til! – Char-
lotte er til gengæld god til det. 
 Hun nyder det måske ligefrem? 
 Hun sidder altid og hækler, når vi drikker kaffe. Det har hun altid gjort. Og-
så før det blev cool. 
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 Uha, dét kan ikke være godt for livsstilsjournalistens moral, det kan 
jeg godt se. – Hvad skete der ellers hjemme hos Charlotte og René? 
 Efter de røde bøffer med pulverbearnaise og rødvinen til 39 kroner flasken – 
for slet ikke at tale om pastasalaten med Thousand Island dressing – hold kæft hvor 
kan man være en arrogant mokke, altså – så fik vi Hjem-is og stempelkaffe. 
 Dét får de nok ikke til hverdag? 
 Nej, de har sådan en kaffemaskine som selv ved, hvad klokken er. 
 Udgik af Wallpapers idé-katalog, før der overhovedet var noget der 
hed Wallpaper? 
 Sig mig, er du født ondskabsfuld eller hvad? 
 Man lærer vel et og andet om mennesker, når man har forsøgt at le-
vendegøre dem til fjernsynet gennem 30 år. – Så de serverede altså den mad 
de bedst selv kan lide, for de mennesker som de holder af? – Jeg skal und-
lade at spørge, hvor ofte du har serveret leverpostejmadder og kakaomælk 
for dine venner og kolleger. – Hvad skete der ellers hjemme hos Charlotte 
og René som du gerne vil slippe for at gentage i morgen aften, så du ikke 
endnu en gang behøver at blive konfronteret med dig selv og din egen tom-
hed? Det er vel trods alt ikke et hækletøjs skyld at du er nødt til at forulem-
pe en gammel mand i rullestol? Der må være noget andet? 
 De har én på fire, én på to, og så er hun i gang med at amme den tredje. 
 Og Tenna kan ikke få børn! 
 Og hver gang ligger der sådan en eller anden uudsagt undertone af at det er 
en lille smule mærkeligt at vi ikke prøver ét eller andet. Selvom de godt ved – fordi 
vi har fortalt dem det, netop for at slippe for alle disse her ”søde” små spørgsmål – 
at Thomas har dårlig sædkvalitet, og at det er slået fejl tre gange, fordi jeg heller ik-
ke fungerer, og jeg blev hundesyg af alle de der lortehormoner som man skulle tage. 
Det er som om det eneste der tæller for Jytte og Hans, er børnebørn, og dét som de 
alle sammen lader være med at sige højt, det er at det er underligt at vi så ikke adop-
terer, i det mindste. 
 Så hvorfor gør I så ikke dét? 
 Fordi, selvom det er slået fejl tre gange, så går vi vel begge to et eller andet 
sted og håber at lige pludselig så bliver jeg gravid ved et ”uheld”. 
 Og fordi et adopteret barn ville betyde farvel til de lange caféture 
sammen med Thomas, uden at du så i stedet ville kunne sidde og spytte i 
en latte hele dagen sammen med de andre fra mødregruppen, mens I am-
mede. Det er i det hele taget uden det mindste gran af selviscenesættelse, 
når nu alle vennerne har deres ”egne” børn? – Så Thomas har ikke friet end-
nu, fordi I ikke kan få børn, og et eller andet sted går du og frygter for, om 
forholdet overhovedet holder, og han i virkeligheden også kun er i jeres for-
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hold, fordi det er den rette selviscenesættelse for hans livsprojekt, hvor egne 
børn ville se hammer tjekket ud. Hm? 
 Du er syg i hjernen, ved du godt dét? 
 Ellers sad jeg ikke her! 
 Var det ikke dét jeg indledte med at sige? – Vi skal faktisk giftes. Om to må-
neder. 
 Dét har du da ikke sagt noget om! – Det var dig der friede? 
 Jeg ved faktisk ikke helt, hvem af os det var.  
 Av, dét kan ikke være rart! – Så hvad så, ”fru Rasmussen”? 
 Godt spørgsmål.  
 Når man ikke kan få hele pakken, hvilke dele af den skal man så vælge? 
 Det er jo lige dét… – Vi skulle snakke om fremtiden i dag? 
 De næste cirka 30 år. Og de handler netop om at vælge. Både som in-
divider, som samfund og som menneskehed. – God kaffe, i øvrigt. Skal vi se, 
hvad der er i posen fra Centerbageren? 
 Jeg ved ikke, hvor godt det er. Det var bare en bager jeg fandt på vejen. 
 Har du serveret rundstykker med Nutella for dine veninder? 
 Til brunch, ja. 
 Men på bagels formodentlig? 
 Skal vi gå videre? 
 Optager maskinen?  
 Den kører, og kaffen er faktisk ikke så ringe! 
 Hvor får man egentlig ordentlige bagels fra her-
hjemme? Dem man kan købe frosne er jo ikke bagels, 
det er jo bare brød med hul i midten. 
 Der er et par bagerier eller sandwich-steder inde i byen som har de rigtige. 
 Så jeg er nødt til at holde vores snak gående, så du kan tage dem med 
i morgen! 
 Med cream-cheese og laks? 
 Bare der er løg og kapers! – Nå, det var den fremtid, vi kom fra!  
 Hvornår var du sidst i New York? 
 For otte eller ni år siden, tror jeg. Du? 
 Fjorten dages ferie for to år siden. Thomas havde ikke været der før. Første 
gang jeg var der, var også for otte eller ni år siden. Da jeg gik på college...  
 Bare duften, når man træder ind i sådan en bagel-shop! Danny Kaye 
kan synge ”Wonderful Copenhagen” lige så tosset han vil, det er altså Sina-
tra der har mest ret! – Nå, fremtiden! 
 Alt dét vi har talt om i går og i forgårs, var i virkeligheden bare et oplæg til 
dét vi skal snakke om nu? 

Fremtiden 
I en papyrus fra ÷1957 har man 
fundet følgende hjertesuk:  
”Vi lever i en udpræget overgangstid 
hvor alle værdier er i støbeskeen.  
Kun ét er sikkert: aldrig har frem-
tiden tegnet sig så usikker som i dag.  

Soya 
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 Se, jeg tror at rigtigt mange går og undrer sig over, hvad fanden det 
egentlig er der er ved at ske i verden i øjeblikket. Har jeg ret? 
 Det tror jeg nok. – OK, dette her papbrød, det må du undskylde!  
 Danske rundstykker er ikke, hvad de har været! – Ja, dem er der godt 
nok ikke meget gods i!  
 Det bliver bagels i morgen! 
 Dét her er jo det rene luft og blåbirkes! – Gene-
relt kan man sige om fremtiden at der er en god ny-
hed og en dårlig nyhed. 
 Som er? 
 Den dårlige nyhed er at vi sidder i problemer 
til halsen: global opvarmning, en fuldstændigt sinds-
sygt ujævn fordeling af verdens ressourcer, et svagt 
og korrupt FN, religiøs og politisk fanatisme, interna-
tional terror og uintelligent krigsførelse, spredning af atomvåben og biolo-
giske våben til mildest talt ustabile regimer og skruppelløse terrornetværk, 
opløsning af de kendte samfundsstrukturer, udbredt analfabetisme og mang-
lende evne til kritisk tænkning i store dele af verden, sult og fedmeepidemi 
på én gang, udpint landbrugsjord, tab af biodiversitet, en AIDS-epidemi 
som er løbet løbsk i Afrika og Asien, selvoptagede og uduelige ledere, de-
mokratiske politikere der ikke kunne drømme om at gå til valg på et eneste 
af disse her emner – samt befolkninger som vælger dem, en generel forure-
ning som vi formodentlig slet ikke har forstået omfanget af endnu, og et idi-
otisk overforbrug i Vesten.  
 Og den gode nyhed? 
 At størstedelen af de problemer vi har, dem har vi selv skabt. Dermed 
har vi teoretisk set også muligheden for at løse dem. Alt, hvad det kræver, 
er at vi beslutter os for at gøre det.  
 Så det gør vi bare? 
 Nej, det gør vi jo nok næppe ”bare”. Men vi har 
muligheden. Dét er ret unikt. Det har vi aldrig haft 
før. Vi har evnerne, vi har informationen, vi har værk-
tøjerne. Spørgsmålet er kun, om vi også har viljen. I 
modsætning til tidligere, hvor den største trussel mod 
os var naturkatastrofer, høj børnedødelighed, infek-
tioner, epidemier og vilde dyr, så er vi faktisk selv 
herrer over stort set alle de problemer vi står med 
lige nu. Børnedødelighed, infektioner, epidemier og 
vilde dyr kan vi faktisk beskytte os imod, det er kun 

Why bother installing an energy-
efficient lightbulb when a man in 
Lanarkshire boasts of attaching 1.2 
million Christmas lights to his 
house? (Mr. Danny Meikle told 
journalists that he needs two 
industrial meters to meassure the 
electricity he uses. One year his 
display melted the power cable 
supplying his village. The name of 
the village—which proves, I think, 
that there is a God—is Coalburn. 

Heat 
George Monbiot, 2007 

 
 

Søndagen før St. Dunstablefesten lege-
de syvårige Robert, søn af John de St. 
Botuph, Richard, søn af John de Chest-
hunt, og to andre drenge, hvis navne er 
ukendte, på en vis tømmerstabel i en 
gyde ved navn ”Kyrounelane” i Vintry-
distriktet. Et stykke tømmer faldt ned 
over Robert og brækkede hans højre 
ben. Hans moder, Johanna, kom til og 
rullede tømmeret væk fra ham og bar 
ham ind i huset, hvor han levede indtil 
fredagen før St. Margaretfesten, hvor 
han døde i de tidlige morgentimer af et 
brækket ben og ingen andre skader. 

Leg på en tømmerstabel, 1322 
fra Øjenvidner til historien 

John Carey, 1987 
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et spørgsmål om vilje til at ændre vores globale forbrugsmønster. Risikoen 
for naturkatastrofer findes stadig, men de fleste har vi faktisk teknologi der 
kan advare os imod i forvejen, hvis vi bare fik det installeret og gad bruge 
de ressourcer som det kræver. Det eneste som seriøst truer menneskets eksi-
stens på planeten Jorden, og som vi ikke er herrer over, det er et meteorned-
slag af en vis størrelse. Det ville rent faktisk være den eneste udefrakom-
mende undskyldning vi som menneskehed har for at uddø som art. Alt 
andet kan vi kun tilskrive os selv.  
 Det var ellers noget af en pille at sluge!  
 Sådan er det at være voksen. Man ser sine problemer i øjnene. 
 Og det er dét, fremtiden handler om? Vores fælles indtræden i de voksnes 
rækker? Jævnfør din barndomsepoke og pubertetsepoke i går? 
 Det er blandt andet dét fremtiden handler om. 
Den kultur vi har været vant til siden landbrugets op-
ståen for omkring 12-15.000 år siden samt fra de nu-
værende religioners tilblivelse for cirka 2.500 år siden 
og frem til i dag, har givet os nogle bestemte rammer 
og forudsætninger for at håndtere verden. Under ét 
kaldte jeg det en pubertetsepoke, og man kan sige at 
det store, overordnede paradigmeskift er at vi nu går 
fra en pubertær kultur til en voksen kultur, fra en rig-
tigt-eller-forkert-kultur til en dilemmakultur. 
 Tingene er ikke sort/hvide mere? Det er mere komplekst? 
 Fra at alting kunne siges at være enten rigtigt eller forkert, så kommer 
vi i langt højere grad til at stå over for problemstillinger, hvor vi må erken-
de at rigtigt og forkert er et både-og. Grunden til at det bliver sådan, er gan-
ske rigtigt at nutidens problemer er langt mere komplekse, end de var tidli-
gere, men hvorfor er de så dét? 
 Fordi der er flere faktorer involveret?  
 Og fordi vi er rendt ind i et loft for, hvor meget vi kan feje ind under 
gulvtæppet. Dengang vi bare kunne eksportere vores dårligdomme til den 
anden side af jordkloden; dengang vi kunne sende vores unge mænd i krig 
som kanonføde, når der var overbefolkning, og vi trængte til at give nabo-
landene nogle bank uden at tænke på lidelserne i hverken deres eller vores 
egne samfund; dengang vi bare kunne hælde forureningen i kloakken og ud 
i naturen; dengang der kun var én religion i hvert samfund; dengang der 
kun var religionen til at hente etik og moral fra; dengang vi ikke risikerede 
at vores forbrydelser dukkede op på CNN i løbet af en times tid; dengang 
var der simple ja-nej svar på vores problemer. Men det er der ikke længere, 

Dilemmakultur 
”But unless we determine to take 
action,” said the old man querul-
ously, as if struggling against some-
thing deeply insouciant in his na-
ture, ”then we shall all be destroy-
ed; we shall die. Surely we care 
about that?” 
   “Not enough to want to get killed 
over it,” said Ford. 

Life, the Universe, and Everything 
Douglas Adams, 1982 
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og dét kommer til at få fundamental betydning for vores værdier, vores 
samvær, vores politik, vores økonomi, vores måde at tænke om hinanden 
på, vores selvforståelse og vores liv i det hele taget.  
 Vi kommer til at gå til problemerne på en mere voksen måde? 
 I det omfang vi kan finde ud af det, ja. I det omfang, hvor vi ikke kan 
finde ud af det, vil det kun føre til mere frustration, flere sammenstød og 
mere terror og krig.  
 Irak var et dilemma? 
 Som vi ikke kunne finde ud af at håndtere, og se nu hvilken suppedas 
både Irak og det internationale samfund sidder i! For 100 år siden havde det 
været ”simpelt” nok, da havde man bare gået ind og erobret landet og kolo-
niseret det.  
 Og slået dem ihjel som stod i vejen? 
 Store dele af problemerne i Mellemøsten skyldes jo faktisk at det var 
præcis dét vi gjorde. De etniske og politiske konflikter som findes i Mellem-
østen i dag, skyldes i høj grad at det er europæere der har besluttet grænse-
dragningerne uden at kigge på, hvor de etniske grupper holdt til, og hvor 
det ville have været logisk at trække grænser mellem befolkningsgrupper-
ne. Grænserne går dér, hvor det så smart ud på et kort. Når man vel at mær-
ke kiggede på kortet i London eller Paris og for nemheds skyld tegnede 
grænsen med en lineal. – Hvad hedder en lineal på engelsk? 
 A ruler. 
 Og sådan har europæerne ”rulet” verden siden 
1500-tallet: ”Vi er de kloge, hvide mænd i pudder-
paryk, og I er nogle primitive halenegre, og nu slår vi 
lige de streger, der skal slås!” Dét er jo en pubertær 
måde at møde verden og andre mennesker på. Det 
samme gjaldt arabernes slavehandel i Afrika og kir-
kens mission og myrderier i Mellemamerika, og det 
gælder kineserne i Tibet og russerne i Tjetjenien: der 
er ingen der har haft magt uden at få blod på hænd-
erne. Det er på tide at vi bliver voksne i forholdet til 
hinanden, både som individer og kulturerne imellem. 
Det er konsekvenserne af vores pubertære adfærd, vi 
stadig slås med i dag, og det er blandt andet vores 
løsninger på disse problemer som bliver afgørende 
for, hvilken fremtid vi får.  
 Om vi skaber kloge og voksne løsninger, eller vi bare fortsætter med at slås? 
 Om vi fortsætter vores pubertære behov for selviscenesættelse og kun 

 

Lad mig nu, da jeg ofte har nævnt, hvor-
ledes vi ødelægger det oprørske folk og 
benytter alle midler til at påføre det 
hungersnød, med to-tre eksempler 
beskrive, hvilken miserabel tilstand 
oprørerne herved bringes i. Sir Arthur 
Chichester, Sir Richard Moryson og 
andre anførere i den styrke, der blev 
sendt ud mod Brian McArt, så på deres 
vej tilbage det mest gruopvækkende syn: 
tre børn (hvoraf den ældste ikke var over 
ti år), der alle åd og gnavede med 
tænderne i deres døde moders indvolde. 
De havde ernæret sig af hendes kød de 
sidste tyve dage og havde ædt alt fra 
fødderne og opefter til de bare knogler. 
De havde ristet kødet over en sagte ild, 
og nu var de kommet til hendes indvolde, 
som de ikke fjernede fra kroppen og 
stegte, men spiste rå. 

Udsultningen af irerne, 1602 
fra Øjenvidner til historien 

John Carey, 1987 
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ser verden med vores egne øjne, eller om vi oparbejder den modenhed som 
gør at man kan se tingene fra mere end én synsvinkel og også handle der-
efter. – Men inden vi dykker dybere ned i detteher – og mens vi får lidt suk-
ker til hjernen – så genopfrisk lige de ting, vi talte om i går og i forgårs. 
 Skal jeg nu overhøres igen? 
 Ja. 
 Er det ikke lidt træls? 
 Jo. Men nu har du jo lært så mange nye fine ord, og jeg vil gerne være 
sikker på at du kan huske, hvad de alle sammen betyder, inden vi går vide-
re! – Tænk, hvis nu du sad og ikke kunne huske, hvad vi har talt om og ikke 
turde sige det, fordi du synes det ville være pinligt! 
 Eller også er det bare fordi jeg tog noter, så jeg kan finde ud af, hvad vi har 
talt om, og du bare sidder og lader som om du kan huske det hele? 
 Kom nu bare i gang! Det skal jo ikke tage hele dagen. Bare et lille 
recap! 
 OK – må jeg kigge i mine noter? 
 Alt dét du vil! I 

 Mandag begyndte vi med ”hvad har vi gang i?” som 
var de nye teknologier, blandt andet nanoteknologi og bio-
teknologi og fremtidens computere. Og hvis jeg skal være 
helt ærlig, så anede jeg faktisk ikke det fjerneste om noget 
af det, da vi gik i gang. 
 Men var det spændende, eller hvad? 
 Det var ret overvældende!  
 Hvad talte vi mere om? 
 Det dér med at vi har en tendens til at kopiere ame-
rikanerne med fem-ti års forsinkelse. Ikke fordi det er ame-
rikansk, men fordi vores samfund opnår samme niveau af 
kompleksitet som det amerikanske med nogle års forsinkelse.  
 Og dét skal vi snakke meget mere om i dag! 
 Fordi det siger noget om, hvor vi er på vej hen? 
 Mon ikke! – Og...? 
 Det næste var ”Hvordan hænger det sammen?”. Det handlede om linearitet 
og kaosteori og skalafri netværk og... bladre-bladre... Elliott-bølger. 
 Og hvad betød alle de fine ord? 
 Det var så her det blev lidt nørdet, men det var mærkeligt at så mange for-
skellige ting kunne forklares med så få teorier.  
________________________ 
I: PS: Paa sitet www.baade-og.dk der ligger complete ressume a baade Mandag, Tirsdag og Onsdag saa man 
ka faa overblik over alle böger. 

Recap Mandag 
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 sam-
men. 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 beslut-
ninger vi træffer. 

Cornelius, Baade-Og Mandag 
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 Altså at kaosteorien og netværksteorien både kunne bruges til at sige 
noget om biologi, økonomi og kultur. – Så hvad sagde vi om lineariteten? 
Eller ”linerariteten” burde vi måske kalde det, for vi puttede mange forskel-
lige begreber ind under den samme hat. 
 ”Lineariteten” er den måde vi har været vant til at 
forstå verden på i Europa de sidste cirka 2.000 år; dels li-
neær tid i stedet for cirkulær tid – vi opfatter verden som 
om udviklingen går fremad; dels lineariteten i modsætning 
til en eksponentiel udvikling – kompleksiteten stiger ekspo-
nentielt, og lige i øjeblikket er vi på vej op ad den stejle del 
af kurven, og derfor kan vi slet ikke følge med. – Det er dét 
fremtiden kommer til at handle om? 
 I allerhøjeste grad! – Hvad går kaosteorien ud på? 
 Den er også et alternativ til den ”lineære” måde at tænke på. Vi er vant til at 
forstå verden sådan at én årsag har én virkning, men når man har systemer med en 
masse gentagelser, så opstår der kaos. Som ikke bare er uorden; der er orden i kaos, 
men det er ikke til at regne ud på samme måde som den ikke-kaotiske udvikling. 
 Deterministisk Kaos kalder man det også.  
           Den fysik du lærte i skolen var Galileis og Newtons klassiske fysik, 
og selvom den moderne fysik også tager sit udgangspunkt i de to, så er de-
res verdensbillede ikke tilstrækkeligt længere. Jeg tog mig den frihed at kal-
de deres erkendelser en ”lineær” tankegang, og hvad var det der kendeteg-
nede denne ”lineære” tankegang og det ”lineære” system?  
            At én begivenhed medførte én konsekvens? 
            Og var forårsaget af én årsag, og dermed kunne man gå både ”frem 
og tilbage” i begivenhedsrækken, og derved blev den ”lineær”. 
            Men det kan man ikke i kaotiske systemer. 
            I virkeligheden var der fire fænomener som vi talte om i mandags: 
De lineære fænomener, nemlig alt dét som kan adderes. De ikke-lineære 
fænomener; det kan for eksempel være, hvor der er tale om eksponentialitet 
og power-laws eller blot, hvor fænomenernes intensitet stiger eller aftager 
med kvadratet; fænomener som skal multipliceres og divideres. Så er der 
kaosteorien, der er en form for matematik, som også beskriver det determi-
nistiske kaos i naturen, for eksempel vejret. 
            Teoretisk set er kaotiske systemer også til at regne ud, på samme må-
de som de ”lineære” er, men det kræver så meget præcision i talmaterialet 
at det i praksis er umuligt. Hvis to begivenhedsrækker blot afviger en lille 
smule i starten, vil afstanden mellem dem vokse eksponentielt. Det er fak-
tisk præcis denne matematiske egenskab, man betegner som ”kaos”! Hvis 

 

Den kristne kronologi spænder fra et 
begyndelsespunkt (nemlig skabel-
sen) over et højdepunkt (nemlig 
Kristi liv og opstandelse) til et slut-
punkt (nemlig dommedag). Ifølge 
den kristne tidsregning blev verden 
skabt år 5509 f.Kr., og dette årstal 
blev beregnet ved i Det Gamle Testa-
mente at tælle i generatoiner tilbage 
fra Israel’s konger til Adam og Eva. 

Tidens Triumf 
Mogens Herman Hansen, 2001 
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man skal have alle detaljerne med, så skal man være så nøjagtig i udgangs-
punket at det kræver så mange decimaler at det overstiger enhver nuværen-
de og fremtidig computers evner. – Hvad mere? 
  De kaotiske systemer er fraktalt opbygget. Systemer inden i systemer, krin-
kelkroge inden i krinkelkroge. Skyerne på himlen har samme facon inden i samme 
facon, bregner har samme facon inden i samme facon, fordi det er én og samme 
simple proces som gentages og gentages og gentages? 
 Den enkelte myre er udstyret med en ganske simpel arbejdskode i sin 
lille knold, og alene kan den ikke bygge en myretue med gange og forråds-
kamre, men når tusindvis af myrer går ud og henter byggematerialer og 
mad og vender tilbage til jordhullet, så vokser der en myretue. Eller hvis 
tilstrækkeligt mange biler sagtner farten på motorvejen, så opstår der en 
trafikprop. Den enkelte bil har ikke egenskaben ”trafikprop”, men tilsam-
men kan de danne én. – Hvad er en faseovergang? 
 Det er netop, når en hel masse enheder uafhængigt 
af hinanden gør det samme på én gang, og pludselig med-
fører summen af handlinger at hele systemet går over i en 
anden fase, en ny tilstand eller skaber et helt nyt fænomen. 
 Den enkelte hjernecelle har ikke egenskaben 
”bevidsthed”, men tilsammen kan hjernecellerne 
give hjernen oplevelsen af bevidsthed. – Hvad ellers? 
Mode-locking, selvorganisering og emergente syste-
mer, siger det frøkenen noget? 
 Det var så her det især blev nørdet, men det var og-
så sjovt, så mange ting der lige pludselig gav mening! 
 Sådan er det med naturvidenskab, det er slet ikke så ringe endda! 
 De emergente systemer er netop eksempelvis bevidstheden eller trafikprop-
pen: det nye fænomen eller faseovergangen emergerer ud af summen af enkeltfæno-
mener. Selvorganiseringen handler om at den orden der opstår, ikke er designet på 
forhånd eller styret udefra, det er en orden som opstår i systemet af sig selv. – Er 
det rigtigt? 
 Helt korrekt! Og mode-locking? 
 Alting svinger? Alt liv og al udvikling har puls, og 
de forskellige enheder eller systemer synkroniserer sig i 
forhold til hinanden. Det gælder atomerne, og det gælder 
cellerne i vores krop, og så gælder det også på det mere 
overordnede plan, hvor der er en puls eller cyklus i vores 
kroppe og i vores forhold til hinanden.  
 Ellers noget?  

 

Ifølge emergensteorien er bevidst-
hed en egenskab, der pludselig 
dukker op, når en organisme er 
blevet tilstrækkeligt kompliceret. 
Teoriens fortalere, bl.a. den 
engelske psykolog og biolog Lloyd 
Morgan (1852-1936) og den 
australsk-engelske filosof Samuel 
Alexander anser den for at gælde 
ikke blot i artens, men også i det 
enkelte individs udvikling. De 
fremkomne strukturer omtales på 
engelsk som emergents.  

Emergens 
Politikens Filosofileksikon,1983 

 
 
The more phase-locked a system is, 
the stronger its ability to maintain 
itself. The human body has 
thousands of processes that are 
phase-locked to one another, as does 
an ant farm or an entire ecosystem. 

Playing the Future 
Douglas Rushkoff, 1999 
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 Vi kom ind på kompleksiteten i sig selv. Som du havde en ret konkret defini-
tion på. – Normalt plejer man bare at sige at noget er komplekst, men du havde fak-
tisk gjort det meget præcist... 
 Og nu kan du ikke finde dét i dine noter? 
 Ikke liiige... jo, der! 
 Du havde blandt andet et begreb som hed ”coevolu-
tionær diversitet”. Det handler om at i komplekse syste-
mer, der har enhederne udviklet sig i hinandens selskab, og 
hvis de ikke har gjort dét, så risikerer det at svække systemet. 
 Som for eksempel? 
 Regnskoven. Det har taget millioner af års evolu-
tion for alle planterne og dyrene i regnskoven at udvikle 
sig i hinandens selskab. De indgår i en stor symbiose med hinanden, hvor de lever 
af og med hinanden – de er mad og gødning for hinanden, og nogle af dem hjælper 
også hinanden for eksempel parasitter og værtsdyr – men hvis man så introducerer 
et dyr udefra som ikke passer ind, så øger det ikke kompleksiteten, så risikerer det at 
gå ud over både regnskoven og det dyr som man sætter ind. Fordi det ikke er coevo-
lutionært.  
 Hvis man satte krokodiller ud i Utterslev Mose 
eller elefanter i Amazonas... 
 Så ville det hverken gavne elefanterne eller Amazo-
nas. I stedet risikerer man dekompleksitet; at systemet kol-
lapser, fordi tingene ikke passer sammen. Det er det samme 
der sker, hvis man lægger en stor fabrik nede midt i Afrika, 
hvor folk ikke engang har ordentlige veje eller rent vand. Så ødelægger man et 
mindre komplekst system, fordi man introducerer en overkompleks enhed i det 
mindre komplekse system, og så bukker det mindre komplekse system under; de 
lokale håndværk for eksempel. – De lokale håndværk er opstået i selskab med 
hinanden, og derfor er de også coevolutionære. 
 Og man kan nemlig ikke bare flytte rundt på 
elementer mellem de komplekse systemer og så tro at 
dét man flytter rundt på opfører sig på samme måde 
det nye sted. 
 Det er for eksempel dét der er problemet med gen-
splejsning? 
 Man kan ikke bare tage generne fra én organisme og flytte dem over i 
en anden organisme og så tro at de opfører sig på samme måde dér. Netop 
fordi alle generne i organismerne fra naturens og evolutionens side er co-
evolutionært tilpasset hinanden op gennem evolutionen. 

In a ”coevolutionary” system, the enti-
ties that make up the system—organ-
isms, corporations, or whatever—com-
pete fiercely. Those entities that don’t 
do well in this competition don’t survive. 

The Ingenuity Gap 
Thomas Homer Dixon, 2000 

The behavior of living systems can 
seldom be reduced to their mole-
cular components. 

Our inability to find a single gene 
responsible for manic depression is 
the best illustration. A list of sus-
pected genes is not sufficient. To 
cure most illnesses, we need to 
understand living systems in their 
integrity. 

We need to decipher how and 
when different genes work to-
gether, how messages travel within 
the cell, which reactions are taking 
place or not in any given moment, 
and how the effects of a reaction 
spread along this complex cellular 
network. 
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 Når genet bliver flyttet over i en ny organisme, så 
reagerer det anderledes, fordi det ikke ”voksede op” sam-
men med resten af organismen, så at sige? 
 Præcis. – Hvad var ”strukturel dybde”? 
 Det handlede om at vi bliver mere og mere specialiserede for at overleve i den 
indbyrdes konkurrence. Det gælder både dyrene og planterne i de forskellige biosy-
stemer og for eksempel virksomhederne i en økonomi. 
 Og popstjernerne, radiokanalerne, forsknings-
enhederne på universiteterne, professorerne, de klas-
siske komponister, religionerne, de elektroniske din-
genoter, computerspillene, kaffebarerne og i det hele 
taget alle elementer i både natur og kultur: gennem 
indbyrdes konkurrence specialiserer de enkelte en-
heder sig for at blive bedst på lige netop deres felt og 
adskille sig fra de andre; derved får samspillet mellem enhederne struktur 
og dybde, og jo mere specialiserede de enkelte enheder er, desto større 
strukturel dybde er der tale om.  
 Det begyndte i virkeligheden med det første DNA for 3,5 milliarder år siden? 
 Præcis. Og det tog for alvor fart, da de første levende celler opstod for 
1,5 milliarder år siden, og hvis de ikke havde specialiseret sig og konkurre-
ret indbyrdes, så var vi bare forblevet noget ildelugtende smat på noget 
lava. 
 Som var dét vores snak om evolutionen handlede om: fra den første celle i ur-
suppen og frem til os selv! 
 Sandt. Men dét talte vi om i går tirsdag, lad os lige gøre mandag fær-
dig først. 
 Jeg vil ellers hellere gøre evolutionen færdig først, 
for så bliver det meget nemmere at genopfriske din hukom-
melse med hensyn til resten af dét vi talte om i mandags! 
 OK. Så hvad gik evolutionen ud på? 
 Den handlede blandt andet om generne, men den 
handlede også om memerne som jeg aldrig havde hørt om 
før, og dét var ret vildt, altså!  
 Teorien om memerne rykker en del ved mange 
ting, og der er ikke mange der har hørt om den! 
 Men der var et fikst lille ord som det hele handlede 
om... 
 Replikator. – Hvad er en replikator? 

To achieve this we must map out 
the network within the cell.  

(…) As the historic Science article 
that reported the decoding of the 
human genome concluded, “there 
are no “good” genes or “bad” genes, 
but only networks that exist at 
various levels.” 

Linked 
Albert-László Barabási, 2003 

Hvor kommer vi fra? Hvad er vi 
for nogen størrelser? Hvordan er 
vi blevet så intelligente som vi er? 
Hvor kommer vores hjerner fra? 
Vores sprog?  Vores bevidsthed? 
Ikke nok med at vi er her; vi ved 
at vi er her! Og vi ved at vi ved, at 
vi er her! Det er der sgu ikke no-
gen andre arter på planeten der 
kan prale af! Om ikke andet, så 
alene af den grund at de ikke har 
noget sprog de kan prale med! 

Cornelius, Baade-Og Tirsdag 

Recap Tirsdag 
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 Det er en ting som kan lave kopier af sig selv. Den kan replikere sig selv, og i 
vores sammenhæng var en replikator enten et gen eller et mem. 
 Som er hvad? 
 Generne er dét som alt liv er opbygget af; memerne 
er dét som al kultur er bygget af. Memerne er kulturens 
svar på generne. Generne er en biologisk replikator som 
bygger biologiske organismer; memerne er en kulturel re-
plikator som bygger kulturelle komplekser – for eksempel 
hele religioner, orkesterværker, sprog, traditioner, alle mu-
lige kulturelle fænomener. Memer er kultur-DNA.  
 Og hvordan finder udviklingen så sted? 
 Udviklingen? 
 Hvad er det replikatorerne bygger, og hvordan udvikler de sig? – 
Hvad er det rent fysisk generne bygger? 
 De bygger proteiner som danner organismer, og or-
ganismerne er ”værter” for generne, og det er gennem at 
bygge overlevelsesegnede organismer at generne sikrer de-
res egen overlevelse; at de bliver reproduceret. De gener 
som kan bygge de mest overlevelsesegnede organismer, bli-
ver ført videre til næste generation. Og den måde det finder sted på, er gennem en 
konstant proces af reproduktion-mutation-selektion. 
 Som betyder hvad? 
 At organismerne – eller individerne – reproducerer sig, og når de gør dét, 
opstår der nye individer, og hos nogle af dem er der opstået en fejl i reproduktionen, 
en mutation i DNA’et, så der opstår variation. Variationen er egentlig en fejl, og 
som regel svækker det organismen med fejlen, men fejlen kan også vise sig at være 
en overlevelsesfordel, og så får den nye variation lov til at blive ført videre til næste 
generation som så arver fordelen, og i det lange løb så sker der en selektion, hvor 
alle dem der har fordelen bliver favoriseret i forhold til alle dem der ikke har for-
delen. 
 Og sidder der nogen og vælger? 
 Er der en Gud som sidder og styrer evolutionen? 
Nej. Det behøver der ikke at være. Den indbyrdes konkur-
rence mellem individerne står for udvælgelsen, og konkur-
rencen kan sagtens frembringe mere avancerede organismer og intelligens ud af de 
fejl der opstår undervejs.   
 Hvad hedder geniet som opdagede denne her proces af reproduk-
tion-mutation-selektion? 
 Charles Darwin. 

Some memes, like some genes, 
achieve brilliant short-term success 
in spreading rapidly, but do not last 
long in the meme pool. Popular 
songs and stiletto heels are examples. 
Others, such as the Jewish religious 
laws, may continue to propagate 
themselves for thousands of years, 
usually because of the great potential 
permanence of written records. (…) 

Proteins not only constitute much of 
the physical fabric of the body; they 
also exert sensitive control over all 
the chemical processes inside the 
cell, selectively turning them on and 
off at precise times and in precise 
places. (…) 

Genes have no foresight. They do not 
plan ahead. Genes just are, some 
genes mor so than others, and that is 
all there is to it. 

Richard Dawkins 
The Selfish Gene, 1976 / 1999 
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 Dét var generne, hvad med memerne? 
 Det er kulturens svar på generne, nærmest sådan en 
slags parallel teori som kan forklare, hvor vores intelligens 
og sprog og bevidsthed og klaroverhed kommer fra. Memer 
er alle de ting eller handlinger som kan kopieres fra person 
til person.  
 Som for eksempel? 
 At spise med gaffel. At knæle foran et alter, at spille 
guitar. At sig ”bøh!”, at have et sprog og at køre på cykel. 
At fiske myrer ud af et hul med en pind – som måske var 
den første kulturelle handling vores abeforfædre kopierede 
fra hinanden. Hvis det ikke var sang og dans. Eller i det 
mindste at banke på en træstamme med en kæp. 
 Fordi det føltes skønt at lave larm og brøle i kor! – Hvad kan du ellers 
fortælle mig om memerne? 
 At begrebet blev opfundet af en biolog... 
 Richard Dawkins hedder han. Lige for tiden 
skriver han mest om religion, og lige så stort et geni 
han er til videnskab og biologi, lige så stor en klovn 
er han, når det kommer til at dreje halsen om på tro-
en, hvilket er hans egentlige projekt. – Men ham kom-
mer vi til at snakke meget mere om! Hvad ellers? 
 Memerne er alt dét vores kultur består af. Det er 
stort set alt, hvad vi kan tænke, sige og gøre. Fra det simpleste lille ord til for 
eksempel hele kristendommen eller nationalencyklopædien. Det hele nedstammer fra 
den gang aberne begyndte at kopiere hinanden og fiske myrer med pinde og banke 
på træstammer. Al anden kultur er muteret frem af dét, og det var en kulturel evol-
ution som tog omkring 6 millioner år. 
 Fortæl... 
 Fra stenøkser til opvaskemaskiner – vil du have alle 
6 millioner år igen? 
 Først vil jeg gerne have at du fortæller mig om 
nogle af lighederne og forskellene mellem memer og 
gener, og bagefter må du gerne spole hurtigt gennem 
de store epoker som jeg delte vores evoltion op i i går. 
 Du er simpelthen en belastning! 
 Jeg ved det, og det er en fornøjelse! – Lad høre! 
 De enkelte memer slutter sig sammen i memplexer, ligesom gener slutter sig 
sammen i den lange DNA-streng. Der findes fritflydende DNA, men det har ikke 

Det er helt enestående, at en enkelt 
person bliver tilskrevet så stor sym-
bolsk og direkte videnskabelig værdi. 
Det er rigtigt, at Darwins bidrag til 
vores forståelse af evolutionen og 
naturlig selektion næppe kan overvur-
deres. Men gennem de snart 150 år, 
der er gået siden udgivelsen af ”Om 
Arternes Oprindelse” i 1859, er tusin-
der af videnskabsfolk verden over 
kommet med yderligere bidrag inden 
for alle mulige områder fra palæontolgi 
til genetik, der samlet er med til at give 
os det omfattende og meget sikre 
grundlag for vores forståelse af alt liv 
på jorden, siden det opstod for flere 
milliarder år siden.  

Kreationismens Hule Verden 
Peter C. Kjærgaard 

Politiken 28. august 2007 

I think that a new kind of replicator 
has recently emerged on this very 
planet it is staring us in the face. It is 
still in its infancy, still drifting clum-
sily about in its primeval soup, but 
already it is achieving evolutionary 
change at a rate that leaves the old 
gene panting far behind.  
The new soup is the soup of human 
culture. 

Richard Dawkins 
The Selfish Gene, 1976 / 1999 

Memes fulfil the role of replicator 
because they exhibit all three of 
the necessary conditions, that is, 
heredity (the form and details of 
the behaviour are copied), variation 
(they are copied with errors, embel-
lishments or other variations), and 
selection (only some behaviours are 
successfully copied). This is a true 
evolutionary process. 

Susan Blackmore 
The Meme Machine, 1999 

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


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

65 

nær samme overlevelseschance som DNA der sidder i et netværk med en masse an-
dre gener, og det samme gælder for memerne: memer i et netværk har langt større 
chance for at blive kopieret, end memer der flyder frit rundt. 
 Eksempelvis...? 
 Kædebreve. Hvis jeg bare siger til nogen at de skal 
sende 20,- kroner til en vildt fremmed, så gør de det ikke. 
Men hvis beskeden om at sende pengene er pakket sammen 
med løftet om at hvis man gør det, så vil man selv modtage 
en formue, så er der langt større chance for at de ikke blot 
sender 20,- kroner, men at de også kopierer selve beskeden om at sende 20,- kroner.  
 Og hvis du samtidig kobler det sammen med historien om den blinde 
pige i Bangladesh som fik synet igen, efter at hendes far havde sendt kæde-
brevet videre, men at en fattig bondefamilie i Bolivia blev udsat for den ene 
forfærdelige katastrofe efter den anden efter at have smidt brevet væk...? 
 Så skal memerne i kædebrevet nok blive kopieret i en ruf! – Men det betyder 
ikke at memerne er klarover det her; at de ved at de sætter sig sammen i et memplex, 
eller at generne ved at de er i gang med at bygge en organisme. Det betyder bare at 
de gener som opstår sammen med andre overlevelsesegnede gener overlever, og de 
memer som kobler sig på andre overlevelsesegnede memer overlever. 
 Andre ligheder – eller forskelle – i forhold til generne? Hvordan spre-
der de sig, for eksempel? 
 Generne spreder sig fra generation til generation. Memerne spreder sig fra 
individ til individ – vi kopierer hinanden hele tiden; ord, vaner, holdninger alle mu-
lige memer kopierer vi fra hinanden. Generne spredes og forandres over tid, memer-
ne i tiden. – Dét spørgsmål som vi aldrig fik besvaret er, om det er os der kopierer 
memerne, eller ”memerne kopierer sig i os.” 
 Hvorvidt vi har en fri vilje, simpelthen. 
 Eller det bare er kulturen der reproducerer sig selv i 
vores hjerner, og vi i virkeligheden er sådan en slags vækst-
medie for nye memer. 
 Det rejser unægteligt en række interessante fi-
losofiske spørgsmål. 
 Vi skal snakke mere om memerne i dag? 
 Vi skal i allerhøjeste grad til at bruge memerne i 
dag! Vi skal bruge dem til at sige noget om vores kultur og vores fremtid. – 
Hvad med evolutionen fra abe til menneske? Hvad kan du sige om den? 
 At først så nævnte du ni mysterier med hensyn til vores evolution. Ting som 
er vildt underlige, men som der måske alligevel er svar på. For eksempel at vi tegner 
ud i luften og laver alle mulige fakter med hænderne, når vi taler. Også når vi taler 

Language is built up like genetic 
information. They are both hier-
archical, they are composed of 
discrete elements, they are linear, 
and they depend on context at 
every level. 

Lucy’s Legacy 
Alison Jolly, 1999 

Viljens Frihed selv er som saadan 
Princip og substantielt Grundlag 
for al Ret, er selv absolut, evig Ret 
i og for sig selv, og det højeste, for 
så vidt som anden, særlig Ret stil-
les ved Siden af den: den er endog 
det, hvorved Mennesket bliver 
Menneske, altsaa Aandens Grund-
princip. 

Forelæsninger over Filosofiens 
Historie 

G.W.F. Hegel, 1821? 
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i telefon. Eller at evnen til sprog og grammatik er genetisk programmeret ind i os. 
Også selvom vi synes at grammatik er svært. Det handlede meget om hjernens 
evolution, og det sidste mysterium var, hvorfor tolv tegninger i en dansk avis kan 
medføre afbrændte ambassader på et andet kontinent. – Det var altså virkeligt  
powerfuldt stuff vi talte om med hjernen i går! 
 Det er ikke småting, den kan få os til at gøre! – 
Hvad mere? 
 Da vi så gik igennem evolutionen, fik vi efterhånden 
svar på de fleste af dine mysterier, og du havde delt hele 
evolutionen fra abe til menneske op i en spædbarnsepoke, 
en småbørnsepoke, en kollektiv barndom og vores nuværende pubertet som har 
varet omkring 10.000 år. 
 Og hvad gik dét ud på? 
 Vores erkendelse og evne til refleksion og selvreflek-
sion. Du sammenlignede... hvad fanden var det de hed...? 
 Fylogenesen med ontogenesen.  
 Ja. – Hvilken én var nu hvad? 
 Fylogenesen er artens udvikling, ontogenesen 
er individets udvikling fra undfangelse til voksen. 
 Jeg tror jeg har lært de første 100 nye ord, bare på de her to dage! 
 Og ikke hvilke ord som helst! 
 Nej, der er godt nok nogle hampre nogle imellem! 
 Nå, men du sammenligede så vores fælles evne til erkendelse, sådan som den 
udviklede sig op gennem evolutionen, med vores individuelle evner til erkendelse i 
takt med at vi vokser op. Deraf epokerne. – Og vi sluttede af i vores egen tid, hvor 
du sammenlignede os, hele menneskeheden, med en hormonforstyrret teenager. 
 Der æder og sviner som en ottendeklasse i det store frikvarter!  
 Og nu skal vi så til voksenepoken? 
 Ja. Men lad os lige få vores repetition gjort 
færdig her. Vi mangler lige et par ting vi talte om i 
mandags. – Der var noget der svingede... 
 Tidspendulerne! Som også er memplexer. 
 Hver epoke har sine foretrukne memer og ska-
ber sine unike memplexer som er en slags ”overkul-
tur”.  
 Men nedenunder ligger subkulturerne med deres egne memplexer. 
 Og subkulturerne er udtryk for hvad? 
 Hvad? 
 Anomalier. 

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

Lucy’s Legacy 
Alison Jolly, 1999 

 

We experience recapitulation 
before we are even born. Although 
scientists are still arguing about 
exactly what sort of evolutionary 
event takes place in the womb and 
what it means, it’s pretty clear even 
to a layperson that ontogeny, to some 
extent, recapitulates phylogeny. 

Playing the Future 
Douglas Rushkoff, 2000 

Mere recap Mandag 

Vi bliver ikke klogere, med andre ord? 
Det er ikke 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 selv. 

Tenna og Cornelius, Baade-Og Mandag 
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 Nå, ja! ”Overkulturen” eller mainstream-kulturen skaber sin egen modsæt-
ning i subkulturerne der praktiserer og spreder deres egne memer, og de memer er 
anomalier i forhold til mainstream. Og når anomalierne har vokset sig store, og det 
er subkulturernes memer som flest af os reproducerer, så er det subkulturerne der 
bliver overkultur og møver den gamle overkultur i baggrunden. På den måde udvik-
ler kulturen sig og ”svinger” sig frem gennem historien. 
 Der var et gammelt marxistisk spøgelse, vi havde fat i... 
 Dialektisk materialisme. 
 Kan man kalde tidspendulerne dét? 
 En slags. Eller måske mere ”dialektisk immaterialis-
me”? 
 Slet ikke dårligt! – Kan du komme med et ek-
sempel på, hvordan sådan et pendul og forskellige 
pendulepoker ser ud? Trendpendulet, for eksempel? 
 Det handlede om forskellene på de forskellige årtier i det tyvende århundrede, 
hvordan hvert årti havde sin egen trend.  
 Eksempelvis? 
 Hvis man kigger på 60’erne, så var det hele meget konformt, og subkulturen 
ville have oprør og miljøbevægelse. I 1968 svingede pendulet, og så kom hippierne. 
Det var dem der definerede kulturen i 70’erne, men de skabte så en subkultur af 
pengefreaks med slips og fine sko, og det var så dem der blev overkulturen i 80’erne 
med nykonservatisme og Margaret Thatcher og Ronald Reagan.  
 Og alle de dyre drenge i læderslips og hvide skjorter skabte en sub-
kultur af ironi og kaos, og det var så dét som brød frem i 90’erne. – Hvor-
dan manifesterede trendpendulet sig? 
 I tøjmoden. I de ting og det design som var hurtigt og billigt at skifte ud. Dét 
du gjorde var at lave en semiotisk analyse på hvert årti og fortolke den stil og de sig-
naler som hvert årti havde, og bagefter lavede du samme slags analyse på nogle 
længere perioder og kiggede på vores idealer. Idépendulet hed det. Dér varede hver 
enkelt epoke cirka en generation, og det handlede om vores idealer og mere overord-
nede samfundsidéer. Her tolkede du ikke tiden ud fra tøjmoden, men ud fra designet 
af de langvarige forbrugsgoder, ting som var dyrere at skifte ud, og som betød mere.  
 Eksempelvis? 
 Jeg kigger lige... 
 Det gik ellers så godt. 
 Men det her kan jeg altså ikke huske! – Der var den! Idépendulet svingede 
fra Oplysningstiden til Romantikken, derfra til Darwin-og-Victoria-tiden, og fra 
dem til Reformtiden. Fra Reformtiden til Systemtiden, og Systemtiden til Futu-
rismen, og derfra til Postmodernismen.  

We hardly know if atoms are matter 
or energy, or if any physical partic-
les are real at all. We can’t honestly 
say information isn’t real stuff when 
we don’t even know what real stuff 
is. 

Playing the Future 
Douglas Rushkoff, 1996 
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 Og hvilke spor satte epokerne sig i vores omgivelser? 
 Hvis man kigger på møbeldesignet i Romantikken, så var det de store passio-
ner og svulstige malerier af brølende kronhjorte samtidig med dyrkelsen af det folke-
lige og idylliske. Samtidig var møblerne inspireret af den klassiske oldtid som man 
netop var begyndt at grave ud.  
 Dét blev så afløst af den victorianske klunketid, hvor møbler og tøj blev så 
unaturligt og indelukket som overhovedet muligt, så man kunne camouflere at vi 
nedstammer fra aberne og er beslægtet med ”de vilde” i Afrika, sådan som Darwins 
nye teori lige havde vist. 
 Det borgerlige hjem skulle i hvert fald ikke kun-
ne forveksles med en negerhytte eller noget naturligt 
af nogen art! 
 Men efter Darwin og Victoria kom så Reformtiden 
omkring 1890 som handlede om lægevidenskabens og naturvidenskabens fremskridt 
i slutningen af 1800-tallet og nybruddet i kulturen i det hele taget, moderniteten, 
og som medførte et helt nyt og meget mere naturligt design. Art Nouveau, for ek-
sempel, med alle sine naturligt svungne linier. 
 Og Reformtiden blev afløst af...? 
 Systemtiden: fascismen, kommunismen og nazismen og deres totalitære, 
firkantede, menneske- og naturfjendske design og arkitektur fra cirka 1915 til 1945.  
 Samtidig med at videnskaben kastede sig over behaviorismen og blot 
anskuede mennesket som en maskine i et endnu større maskineri.  
 Og systemtiden blev så afløst af Futurismen, hvor man ikke længere havde 
tillid eller tiltro til de store ”systemer”, men rettede blikket stift mod fremtiden i 
den overbevisning at teknologien var den nye mirakelkur mod alt ondt. Inklusive 
mennesket. 
 Men teknologien kunne ikke i sig selv udfylde det meningsmæssige 
tomrum i idealernes verden, og hvad blev Futurismen afløst af? 
 Postmodernismen. De store fortællingers sammen-
brud – mega-narrativer tror jeg du kaldte dem. – Hedder 
de ikke meta-narrativer, i øvrigt? II 

 Mega-narrativerne? 
 Det tror jeg de gør.  
 Det er alle de der forpulede akademikerord. – 
Er du sikker? 
 Så sikker som man nu kan være med en almindelig hukommelse. ”Mega-” er 
vel blot ”store” fortællinger, ”meta-” er ud over dét. 
___________________ 
II: PS: Faktisk Knallhatt did call meta-narrativerne ”mega-narrativer” i Mandag. Hvorfor han har plusli fundet 
ud a og rette det og kalde dem ved ders rigti navn man ka kun gätte paa. 

Hans Kone gik stille om paa de skinnende 
hvide Lærreder mellem Dørene og syslede. Til 
daglig kom hun ikke i Stuerne, men blev i 
Sovekammeret og Badeværelset, der var det 
mindste rum i hele Huset.  

Stuk 
Herman Bang, 1887 

Emancipationist political activity of 
any kind depends on a model of 
linear purposeful time in which the 
historical achievements of one 
generation are passed on to the 
next. This is the modernist model of 
history in which deliberate acts of 
self-assertion progress towards the 
realization of a distantly idelized 
goal. (…) 
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 Whatever. Men hvad skete der så med disse, 
”meta-fortællinger”? 
 De kollapsede – der er ikke noget som er løsningen 
på alt. Tværtimod er ingen ting løsningen på noget. Det 
hele blev ét stort miskmask af signaler og æstetik – uden hverken håb eller egentlig 
pessimisme. Og nu er vi så på vej ud af postmodernismen og på vej ind i noget 
andet? 
 Som er dét fremtiden handler om. Bid fast i 
meta-narrativerne – hvis det er dét de hedder – for 
dem vender vi tilbage til! – Men dét var altså trend-
pendulet og idépendulet og de semiotiske analyser 
på tidernes æstetik. Hvilke andre penduler var der?  
 Der var religionspendulet og de videnskabelige pa-
radigmers pendul og... argumentpendulet. Kristendommen har også udviklet sig og 
er gået igennem forskellige faser, det samme har videnskaberne og den videnskabe-
lige metode. Og så har vi totalt ændret holdning til, hvad der er gyldige argumen-
ter, og hvad der ikke er. 
 Eksempelvis? 
 Hos jægersamlerne var det et gyldigt argument at 
shamanen vendte tilbage fra en drømmerejse og fortalte, 
hvad forfædrene eller dyrenes ånder havde sagt, og så gjor-
de hele stammen som shamanen sagde.  
 Efter shamanerne kom religionerne som havde 
præster og templer og skrevne lovgivninger og som skabte 
de første større retssamfund, og så hang de gyldige argu-
menter sammen med, om de var i overensstemmelse med 
de hellige skrifter eller ej.  
 Men grækerne lavede om på det hele og opfandt fornuften og den kritiske 
tænkning og løsrev argumentationen fra mytologien og religionen. Det forsvandt så 
med kristendommen, men med Renæssancen og Oplysningstiden kom fornuften til-
bage i højsædet igen, og i dag vil vi hverken acceptere shamaner eller hellige skrifter 
som et godt argument. 
 Ikke os alle sammen, i hvert fald. – Godt, der er 
to vigtige ting som vi har glemt. 
 Hvad? 
 Skalafri netværk og klaroverhed. – Fortæl! 
 Mand, hvor har vi talt om meget! 
 Tiden flyver, når man er i godt selskab! – Fortæl om de skalafri net-
værk og klaroverheden, så skal vi i gang med fremtiden bagefter. 

The liberation of humanity is a self-
legitimizing myth, a “Grand 
Narrative” or metanarrative, main-
taned ever since the Enlightenment 
succeeded in turning philosophy 
into militant politics. 

Lyotard has defined the post-
modern condition as “scepticism 
towards all metanarratives”. 
Metanarratives are the supposedly 
universal, absolute or ultimate 
truths that are used to legitimize 
various projects, political or 
scientific.. 

Introducing Postmodernism 
Richard Appignanesi, 1995 

Da kan det pludselig ske, at en kommer 
frem med en hemmelig Synd, som skulde 
have været skjult, og da bryder det ud af 
Aandemaneren som en stor Lettelse: “Det 
var det, det var det!” Ofte er det ganske 
unge Piger, som er Skyld i den Ulykke, 
der har ramt Bopladsen. Men er Kvinderne 
gode unge, og kommer de bodfærdigt 
frem, saa er det altid Tegne paa, at det er 
gode Kvinder; og saasnart de har bekendt, 
har de ogsaa Havaandens Tilgivelse. En 
stor Glæde over, at en Ulykke er afværget, 
fylder alle, og man er sikker på, at det vil 
vrimle med Fangstdyr Dagen efter. 

Den Store Slæderejse 
Knud Rasmussen, 1932 

Sprinkled among every walk of life 
… are a handful of people with a 
truly extraordinary knack of 
making friends and acquaintances. 
They are connectors. 

Linked 
Albert-László Barabási, 2003 
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 Jeg så tegningen lige før... her! Skalafri netværk er 
også en ny opdagelse og én af de ting som kan forklare stort 
set alt. Eller i hvert fald den måde stort set alting 
organiserer sig på. – Det er altså ret vildt med alle de her 
mærkelige teorier som kan forklare alle mulige forskellige 
ting på én gang! Lige fra biologi til tøjmode og intelligens 
og økonomi, og hvorfor vi har sprog og kultur i det hele 
taget! 
 Så det var ikke kun på grund af mig og din svi-
germor, du kom igen? 
 Det er som om alle de her ting har åbnet sådan en ”lem” i virkeligheden, hvor 
jeg kan kigge ind og få øje på ting som jeg slet ikke anede eksisterede! 
 Det sætter tanker i gang, ikke? 
 Jo.  Det er jeg sgu ikke vant til! 
 Det tænkte jeg nok. – Fortæl om de skalafri netværk! 
 Dét der gør et netværk skalafri er selve strukturen i netværket, og de skalafri 
netværk er alle mulige steder: i sociale netværk, i byernes infrastruktur, i erhvervs-
livet, i biologien, i kemien, der er seksuelle netværk, og hele internettet er opbygget 
med en skalafri struktur.  
 Hvad er forskellen på skalafri netværk og ”tilfældige” netværk? 
 I tilfældige netværk er det tilfældigt, hvem der har 
forbindelse til hvem; hvem der kobler sig sammen med 
hvem. – Det er denne her tegning… 
  De enkelte ”spillere” eller enheder i netværket har 
ikke nogen præferencer for, hvem de kobler sig sammen 
med. Men sådan er vi jo ikke i virkeligheden. Vi vil helst 
være sammen med dem der er populære i forvejen. 
 Og dét gælder både for individer og virksom-
heder, og sjovt nok også for en række fænomener i 
naturen, i kemi og biologi. – Hvordan får dét så de skalafri netværk til at se 
ud, rent strukturelt? 
 Der er nogle få knudepunkter med en masse forbin-
delser og en masse enheder som kun har få forbindelser. 
Når alle nye som vil være med i netværket, helst vil være 
forbundet med dem der har flest forbindelser i forvejen, så 
tiltrækker dem der har mange forbindelser, automatisk alle 
de nye i netværket. Alle nye sider på internettet ”ønsker” 
at stå i forbindelse med de store søgemaskiner, og alle vil 
helst have sex med én der er populær i forvejen.  

Putting the pieces of the puzzle to-
gether, we find that real networks 
are governed by two laws: growth 
and preferential attachment. Each 
network starts from a small nucleus 
and expands ith the addition of new 
nodes. 

Linked 
Albert-László Barabási, 2002 
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 Til dem som i forvejen har, skal alt gives, og de som ingen ting har, 
må kigge i Krak.dk efter smulerne fra de riges bord. – Og hvad er det så 
reelt der gør det skalafri netværk skala-fri? 
 At der ikke er et typisk eller gennemsnitligt antal 
af forbindelser som siger noget om selve netværket. Der er 
få aktører med vildt mange forbindelser; det er dem der er 
knudepunkter, og så er der et hav af aktører med få for-
bindelser. Man kan godt regne gennemsnittet ud, men 
selve gennemsnittet af antal forbindelser siger ikke noget 
om netværket som sådan. – Var det ikke dét? 
 Jo. Og det betyder hvad? – Hvis man gerne vil 
ødelægge netværket? 
 Så skal man ikke skyde med spredehagl, for så kan 
netværket genopbygge sig selv, men hvis man har held 
med at sætte et eller flere af de virkelige knudepunkter ud af kraft, så kan man få 
hele netværket til at bryde sammen. Hvis man for eksempel hackede Google og en 
eller to af de andre søgemaskiner, så ville man kunne ødelægge hele internettet på en 
gang.    
 Men hvis man bare ødelagde en million tilfældige websites, så ville 
det kun gå ud over de websites man ødelagde. – Hvad er ”klaroverhed”? 
 Du skelnede mellem klaroverhed og bevidsthed. Be-
vidsthed er et spørgsmål om at være vågen eller i koma. 
Klaroverhed er et spørgsmål om, hvad man er klarover i 
vågen tilstand.  
 Hvad man er i stand til at reflektere over og 
erkende. – Og hvad sker der med klaroverheden op 
gennem evolutionen og op gennem det enkelte indi-
vids opvækst?  
 Den bliver mere kompleks og går fra kun at handle 
om at være klarover ting i ens synsfelt til også at handle 
om at man er klarover ting som ikke er til at få øje på, og 
senere bliver man klarover tanker inden i sig selv. Man 
bliver selvrefleksiv. Småbørn er kun klarover ting i synsfeltet. Men lidt større børn 
og en kat, for eksempel, kan godt finde ud af, at hvis de har øje på en ting, en mus 
for eksempel, og musen forsvinder ned i et hul, så er musen der stadigvæk. – Det 
hed ét eller andet...? 
 Objektkonstans. Hvis musen forsvinder ned i et hul, så er katten intel-
ligent nok til at vide at musen stadig er dernede, selvom den ikke længere 
kan se musen. Små børn får først den samme evne i 2-3-årsalderen.  

Mere recap Tirsdag 

Det centrale punkt i min jagt på 
at finde ud af, hvem vi er som 
mennesker, er evolutionen af 
vores helt exceptionelle kognitive 
evner. Uanset, om vi er jæger-
samlere inde i urskoven eller 
midt på Manhattan, så er vi fan-
tastiske! Men hvor kommer vores 
selverkendelse fra? Vi er formo-
dentlig det eneste dyr der ved at 
vi selv er her! 

Cornelius, Baade-Og Tirsdag 
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 Og jo ældre man bliver, desto flere ”usynlige” ting er man klarover og kan 
reflektere over. For eksempel sine egne tanker. Det kan katten ikke, og det kan aber 
og børn i 6-7-årsalderen heller ikke.  
 Men som voksne gør vi det igen og igen. – Tilfreds? Var det alt, vi 
talte om i går og i forgårs? III 
 Det tror jeg. Det tog lidt længere tid i går og i forgårs, men det var vel i store 
træk dét? – Og nu skal vi så tale om fremtiden og vores fælles voksenhed? Som art 
og som individer? 
 Mest som art. Men det tager naturligvis ud-
gangspunkt i, hvad det vil sige at være voksen som 
individ. Vi skal også tale om, hvad de nye teknolo-
gier gør ved os og vores begreb om dét at være men-
nesker, og så skal vi se på, hvor alle tidspendulerne 
svinger hen i disse år. En del af usikkerheden i øje-
blikket handler selvfølgelig om Vestens forhold til 
resten af verden, hvor alting virker som om det hele 
er blevet vendt på hovedet på en eller anden måde, men det er ikke det he-
le. Dét som gør vores nutid så uoverskuelig her i Vesten lige nu – efter min 
ydmyge mening – det er at der er så mange niveauer af vores virkeligheds-
forståelse som er ved at skifte på én gang. Det har aldrig været tilfældet før.  
 Alle tidspendulerne svinger samtidigt? 
 Hvor vi og vores vesteuropæiske forfædre normalt bare oplevede at 
der måske var ét eller to paradigmeskift på en gang, at ét eller to tidspendu-
ler svingede på samme tid, så står vi lige nu midt i et altomfattende para-
digmeskift, hvor vores idéer, vores videnskab, vores åndelighed, vores trends 
og hele vores argumentationsgrundlag samt et par andre ting er ved at for-
andre sig på én gang. 
 Ellers har det kun været ét skift ad gangen, eller også tog skiftene længere 
tid? 
 Tre-fire gange op gennem det tyvende århundrede oplevede vi at fle-
re paradigmer skiftede samtidigt. Det var for eksempel dét der skete, da vi 
både gik fra 60’ernes teknokrati til 70’ernes flower power og fra efterkrigs-
tidens futurisme til postmodernismen på samme tid. Eller da vores religiøse 
verdensbillede skiftede, samtidig med at videnskaben forandrede sig. Og 
dertil kommer – som du rigtigt bemærkede – at det skete over et langt, sejt 
stræk. Det sidste skift i religiøst paradigme tog omkring hundrede år fra og 
med midten af 1800-tallet. Så antallet af paradigmeskift og den hastighed de  
__________________ 
III: PS: Som sagt, der ligger udförlie resumeer a det hele paa www.baade-og.dk. Desudn fler a mine nye stu-
derne har sagt a man ka gott läse enkeltstaane kapitler i Mandag og Tirsdag udn og läs bögerne i ders helhed. 

Onsdagens ophøjede 
målsætning 

Den vægtigste Alvor er i og for sig 
Sandhedens Alvor, Alvoren til at 
erkende. Dette Behov, ved hvilket 
den aandelige Natur adskiller sig 
fra den blot følende og nydende, 
er netop derved det dybeste i 
Aanden. 

Forelæsning ved Tiltrædelsen af 
Professoratet i Filosofi 

G.W.F. Hegel, 1818 
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skifter med er større, men den største forandring er at vi nu er ved at bevæ-
ge os ud af pubertetsepoken! 
 Den vestlige kultur er ved at blive voksen? 
 Var det ikke på tide?  
 Og resten af kloden med? 
 Forhåbentlig! Men det er alle disse paradigme-
skift som gør det fuldstændigt umuligt for os at få 
fodfæste i vores egen virkelighed, og derfor er det 
selvfølgelig interessant at filosofere over, hvor det så 
er at disse her tidspenduler rent faktisk svinger hen. 
 Og det har Cornelius Magnussen fundet ud af? 
Mutters alene og mens han sad lukket inde på amtshospitalet? 
 Nej, dét var faktisk den del jeg udarbejdede sammen med redaktio-
nen på CPH1. Alt dét vi talte om i går var mit eget. – Og så er der én ting 
som det er lykkedes os at glemme i alt dette her! 
 Hvad? 
 Homo Liquens. 
 Som også var én af de ting I havde med i tv-serien? 
 En meget væsentlig ting i vores arbejde med se-
rien. Og som var dét der gjorde at folk ikke fattede en 
bønne. – Hvad var han for en fætter? Eller hun? 
 Det flydende menneske. Fremtidens menneske i en 
omskiftelig verden og en omskiftelig virkelighed. Vi flytter 
rundt hele tiden og skifter arbejde, uddannelse, livsstil, ægtefælle, alting er i kon-
stant bevægelse, og vi har ikke nogen faste holdepunkter tilbage. Desuden kan vi 
lave om på os selv med plastikkirurgi og psykofarmaka, så vi kan blive stort set de 
mennesker som vi ønsker at blive.  
 Og måske kan vi endda tage nanoteknologi og 
bioteknologi til hjælp, hvis piller og kirurgi ikke er 
nok, og med genterapi og kloning kan vi få de børn 
vi gerne vil have, hvis vi ikke kan lave tilstrækkeligt 
om på os selv. Desuden kommer grænsen mellem 
computer og menneske til at blive flydende; vi kan implantere både den ene 
og den anden elektroniske dingenot i vores hjerner og i vores nervebaner og 
muskler, og alt i alt vil det ændre fundamentalt ved dét vi i dag forstår ved 
at være menneske. – Der var også femten hypoteser vi kiggede på i mandags. 
Hvad sagde nummer syv? 
 Bladre-bladre igen... ”Homo liquens er både en velsignelse og forbandelse.” 
Vi kan blive homo liquens både på den fede og den ufede måde? 

If Al Gore and Newt Gingrich have 
Internet accounts that display their 
ASCII text in the same font size as 
a janitor in Tuskegee, then the rela-
tionship of people with their heroes 
will necessarily change. Idolatry of 
all kinds will tend to diminish as 
people begin to value intimacy with 
equals over identification with a role 
model. 

Playinig the Future 
Douglas Rushkoff, 1996 

Homo Liquens 
Society is the only evolutionary 
pressure that provides accelerated 
feedback withnin a species. As 
rivals and friends grew smarter, 
there has been ever more selective 
pressure to be smart enough to 
keep up. 

Lucy’s Legacy 
Alison Jolly, 1999 

Genteknologien forvandler den levende 
natur til et gigantisk Legoland. Brorsons 
gamle salme er forældet – pludselig mag-
ter vi rent faktisk at sætte blad på en næl-
de og overskrider dermed nogle ældgam-
le og indgroede grænser, som står stærkt 
markeret i vores livssyn og kultur. 

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


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

74 

 Homo liquens på den fede måde giver mulig-
hed for plastikkirurgi, ønske- og designerbørn, langt 
liv uden sygdomme, skønhed, spændende oplevel-
ser, nye udfordringer og fantastisk humør takket 
være den psykofarmaceutiske udvikling. Men jo flere 
muligheder der bliver, desto mindre bliver den andel 
af os der kan nyde goderne. Det er nemlig svinedyrt.  
 Det siger sig selv at hvis seks eller syv milliarder mennesker alle sam-
men skulle til plastikkirurgen, så skulle vi bruge så mange plastikkirurger 
og klinikker at al anden medicinsk behandling ville kollapse. Men sådan 
kommer det da heller ikke til at gå. 
 Men hvis markedet alene fik lov at bestemme, så vil-
le den rige del af verden bruge samtlige verdens læger til 
medicinsk behandling og plastikkirurgi, mens de fattige 
ingen læger ville have overhovedet? 
 Er det ikke sådan, det er ved at være på globalt 
plan allerede? 
 I øjeblikket er der en polarisering i gang som siger spar to til lidt af 
hvert. På en række områder. 
 Tag sådan noget som grænsen mellem menne-
ske og maskine, og den værdi som det enkelte men-
neske har. En af de ting vi reelt er i gang med, er på 
den ene side at betale flere og flere for at holde sig 
væk fra arbejdsmarkedet, så de kvikkeste af os kan 
have skægge udfordringer med at bygge robotter og 
computerprogrammer der kan erstatte de andre. På 
den anden side at dompe lønningerne, så dem der 
holder fast i bunden af det globale arbejdsmarked 
reelt ikke har mulighed for at forsørge sig selv og 
opretholde en hæderlig levestandard. 
 Vi vil hellere have sjov med at udvikle robotter der kan erstatte mennesker, 
end at døje med de mennesker som allerede findes? 
 Ud over det uetiske i på den måde enten at gø-
re folk overflødige eller at udnytte dem, så er der en 
interessant forskydning i gang, hvor grænsen for, hvem 
der kan magte at begå sig som menneske med succes 
og blive hængende i den attraktive del af produktio-
nen og det globale arbejdsmarked, rykker tættere og 
tættere på ”toppen”; længere og længere ”opad”.  

 

Med vores nye kunnen er vi på vej væk fra 
opfattelsen af naturen og det naturlige 
som noget statisk og på vej frem mod 
noget anderledes dynamisk. Det ligger nu 
i menneskets hænder at gribe ind i 
evolutionen – tilmed vores egen, hvis det 
skal være – og skabe nye livsformer. 

Det nye liv 
Lone Frank, 2004 

As I write, an advertisment offer-
ing $50,000 for at batch of eggs is 
circulating on Ivy League campus-
es, specifying a donor who is tall, 
blond, and with SAT scores above 
1400. 

Lucy’s Legacy  
Alison Jolly, 1999 

Gæstearbejdere i Rusland er under-
betalt, har ofte ingen fridage og ud-
sættes ligesom andre indvandrere for 
mange russeres antipati, som ofte 
munder ud i direkte racevold. Men 
hellere underbetalt og undertrykt end 
arbejdsløs, siger Kasin fra Usbekistan. 
(…) 
For de omkring 350 timer om måne-
den – det dobbelte af lovbestemt ar-
bejdstid – får de 15.000-20.000 rubler 
(3.200-4.250 kr.). Russerne får det 
samme for normal arbejdstid. 

De slider som slaver  
og behandles som skidt 

Politiken, 10. september 2007 

Ishiguro, a senior researcher at 
ATR Intelligent Robotics and Com-
munication Laboratories outside 
Kyoto, has created a machine in 
his own image -- a robot that looks 
and moves exactly like him. It sits 
on a chair and gazes around the 
room in a very humanlike fashion, 
just like its creator. In fact, the 
robot is an exact duplicate. 

www.wired.com/science/ 
discoveries/news/2006/07/71426 
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 Kravene øges konstant? – Der bliver flere og flere homo liquens på den ufede 
måde? 
 Flere og flere som bukker under, simpelthen. I 
første omgang tager folk stimulanser for at kunne 
holde sig ”oppe” i succesfeltet – kaffe, smøger, hoved-
pinepiller, amfetamin, lykkepiller og med tiden også 
intelligensfremmende psykofarmaka – senere, når de er gledet ud af arbejds-
markedet, så fortsætter de på antidepressiver, alkohol, sløvende medicin, 
lightergas, lim og stoffer. Og lur mig, om ikke vi i løbet af de næste 10-20 år 
vil se de to sidste grupper nærmest eksplodere.  
 Dem der doper sig for at blive i arbejde, og dem der ikke har en chance for at 
hænge med? – Homo liquens på den vildt ufede måde? 
 Vores livsvilkår er under radikal forandring, 
og som art vil vi komme til at fortsætte under helt 
andre vilkår. Forudsætningen for at ikke 98% af os 
bliver homo liquens på den rigtigt, rigtigt ufede må-
de og bliver slaver for de øvrige 2% og teknologien, 
det er at vi får styr på vores etik og på humanismen, 
inden vi udvikler alle disse her fagre nye teknologier som kommer til at æn-
dre radikalt på vores vilkår som mennesker. 
 Med mindre vi omdefinerer dét at være menneske? 
 Præcis. Men har vi lyst til dét? Og hvem skal så være dem der laver 
den nye definition? Dem med de største computere eller dem med den stør-
ste bankkonto? 
 Kommer det ikke ud på ét? 
 Jo. Så hvem skal definere, hvad det vil sige at 
være menneske, og under hvilke vilkår vi skal være 
det?  
 Den nuværende, vesteuropæiske etik som sætter in-
dividet i centrum, er et produkt af alt det vi har kendt ind-
til nu: landbrugssamfundet, opfindelsen af agerbruget, 
håndværkssamfundet, de monoteistiske religioner, Huma-
nismen og den mekaniske teknologi, Renæssancen, Oplys-
ningstiden og industrisamfundet? – Det globale informationssamfund og nanotek-
nologien og alle de andre ting som er ved at vende op og ned på dét at være menne-
ske, kommer til at kræve en ny etik? 
  Eller at vi sørger for at få rigtigt godt og grundigt styr på den vi har! 
Ellers kommer vi til at miste både vores frihed og vores tryghed – og vores 
menneskelighed. Dét at være menneske som vi har været det siden tidernes 

Perhaps the worst aspect of global-
ization is the infantilization of 
humankind—”the global kinder-
garten” full of toys and gadgets, 
candies and lollipops. 

How to Cure a Fanatic 
Amos Oz, 2002 

Incomes are growing rapidly more 
unequal. In 1820 the gap in per 
capita income between the richest 
and poorest nations was 3:1, ind 
1960 it was 30:1; in 1995, about 
85:1.  

Lucy’s Legacy 
Alison Jolly, 1999 

Global 
eksistentialisme 

Far out in the uncharted back-
waters of the unfashionable end of 
the Western Spiral arm of the Gal-
axy lies a small unregarded yellow 
sun. Orbiting this at a distance of 
roughly ninety-eight million miles is 
an utterly insignificant little blue-
green planet whose ape-descend-
ed life forms are so amazingly 
primitive that they still think digital 
watches are a pretty neat thing. 
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morgen, med den selvforståelse som vi har haft de seneste 2-3.000 år, og de 
muligheder og rigdomme som vi har udviklet de seneste 2-300 år, dét kan 
vi godt vinke farvel til. Bum, hele molevitten! 
 Enten tager vi os sammen, eller også er det farvel 
homo sapiens, demokrati, personlig frihed og vesteuropæ-
isk civilisation? 
 Samt alle de andre civilisationer med den: kri-
stendommen, jødedommen, islam, hinduismen, jain-
ismen, buddhismen, taoismen, de oplyste, sekulære 
samfund og animisterne og jægersamlerne for den 
sags skyld. Alt dét vi kender, er et produkt af den 
biologi som evolutionen har udstyret os med. I det 
øjeblik vi ændrer på de biologiske, fysiske forudsæt-
ninger for det at være mennesker, ændrer vores kul-
tur og vores vilkår sig også. Og hvis dét skal falde 
fordelagtigt ud for os selv – bortset fra 2-3 despoter i toppen af det totale 
overvågnings- og kontrolhelvede – så er vi nødt til at blive voksne. Og det 
kan kun lykkes, hvis vi kan beskytte hinanden mod overgreb, garanterer 
retten til forskellighed, og insisterer på at vi alle har en plads i verden, når 
vi først er sat i den. Kan vi ikke dét, så er vi rent ud sagt ude at skide som 
art! 
 Globalt?  
 Samtlige seks eller otte milliarder, eller hvor 
mange vi nu når at blive i mellemtiden. 
 Fremtiden handler slet ikke så meget om teknologi 
som vi går og tror, den handler om idéer? 
 Og dem skal vi have styr på; ellers kan tekno-
logien komme ud på ét.  Eller rettere: hvis vi ikke får 
styr på etikken, og hvad vi vil med os selv som men-
neskehed, så kommer teknologien til at styre livet på 
jorden, og det bliver ikke vanvittigt hamrende sjovt 
at være dem der er styret af teknologien. Vi skal til at 
vælge, simpelthen. Vælge etisk, hvad vi vil med os 
selv som menneskehed. Det kalder jeg Global Eksi-
stentialisme. 
 Vi skal kollektivt igennem Kierkegaards og Sartres vridemaskiner? 
 Og vi er allerede gået i gang! Ellers havde vi ikke haft Live Earth-kon-
cert 7-7-7. Vi havde ikke haft FN. Vi havde ikke haft de tusinder og titusin-
der af NGO’er rundt omkring i verden, hvor folk bruger deres fritid på at 

This planet has—or rather had—a 
problem, which was this: most of 
the people living on it were un-
happy for pretty much of the time. 
Many solutions were suggested for 
this problem, but most of these 
were largely concerned with the 
movements of small green pieces 
of paper, which is odd because on 
the whole it wasn’t the small green 
pieces of paper that were 
unhappy. 
   An so the problem remained; lots 
of the people were mean, and 
most of them were miserable, even 
the ones with digital watches. 

Hitchhiker’s Guide to the Universe 
Douglas Adams, 1980 

 
Jeg ser for mig en talløs skare af 
mennesker, ligestillede og ensartede. 
De lever optaget af sig selv og deres 
eget, og tænker kun på at skaffe sig 
de små og vulgære glæder, som fylder 
deres sind. Hver enkelt af dem har 
trukket sig ud af samfundet og står 
som fremmed over for alle de andres 
skæbne. Hans egne børn og person-
lige venner udgør for ham hele men-
neskeheden. Hans medborgere lever 
ved siden af ham, men han ser dem 
ikke, han berører dem, men mærker 
dem ikke. Han lever kun i og for sig 
selv, og hvis han endnu har sin fami-
lie, må man sige, at han ikke længere 
har noget fædreland. 

Alexis de Tocqueville i 1830 om fremtidens 
demokrati 

citeret hos Mogens Herman Hansen 
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forbedre levevilkårene for hinanden. Men vi har meget at gøre endnu, og 
det er dét som fremtiden – forhåbentlig – kommer til at handle om. Blandt 
andet. 
 Der er altså håb? Det er ikke den rene jammer det hele? 
 Det bestemmer vi jo selv. – Eller rettere: hvis det er noget der skal 
bestemmes, så er der kun os selv til at gøre det! 
 Amen? 
 Amen! 
 Så dét som vi skal tale om i dag, det er aller-
først, hvad det er for nogle helt fundamentale ting vi 
er nødt til at have styr på, inden det overhovedet er 
forsvarligt at lade den nuværende teknlogiske udvik-
ling løbe ret meget mere løbsk, end den allerede er i 
gang med. Vi kan ikke standse den teknologiske ud-
vikling som sådan – det ville kun føre til kontrol og 
undertrykkelse af idéer og tanker, og det skal man ikke ønske sig! Men tek-
nologiens nuværende udvikling uden etiske rammer og en solid samfunds-
struktur som udviklingen kan foregå i, det vil også kun føre til katastrofe. 
 Det andet vi skal tale om, er ét af de helt store 
paradigmeskift som vil vende radikalt op og ned på 
vores måde at tænke på i Vesten. Vi har talt meget 
om Aristoteles både i går og i forgårs, men nu er hans 
monopol på vores logik ved at rinde ud. 
 Enten er A B eller ikke-B?  
 Fra at have delt verden op i en række enten-eller’e, så skal vi til at for-
stå verden gennem både-og. 
 Det tredje som er på dagens program er, hvad det så egentlig vil sige 
at være voksen. Hvis det skal være definerende for hele vores fremtid, så er 
det måske meget rart at få sat ord på, hvad det konkret betyder. 
 Eksistentiel selvransagelse? 
 Og til sidst skal vi så se på, hvor alle tidspendulerne svinger hen de 
næste cirka 30 år.  
 Vi kommer til at snakke lige så længe i dag som i går og i forgårs? 
 Har du en familiefest du skal nå hjem til? 
 Thomas har aftenvagt, så nej, jeg har ikke noget, jeg skal nå! 
 Tænkte det nok. – Laver du ikke en kop til? 
 Gerne. – Birkes? 
 Jeg venter lige, til kaffen er klar. – Så hvad er så forudsætningerne for 
Tennas friheder og tryghed, hm? 

Onsdagens  
konkrete program 

Humor contains the ability to laugh 
at ourselves. Humor is relativism, 
humor is the ability to see yourself 
as others may see you, humor is the 
capacity to realize that no matter 
how righteous you are and how 
terribly wronged you have been, 
there is a certain side to life that is 
always a bit funny. 

How to cure a fanatic 
Amos Oz, 2002 

 
Kineserne tilhører en “både-og kultur”. 
Ligesom amerikanerne. Den moderne 
Kinamand er kungfutsianer og taoist 
og tager gerne lidt af Buddha og 
Kristus med, hvis det kan bruges til at 
håndtere en tilværelse i forandring. 

Svend Burmeister 
Politiken, 1. september, 2007 
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 Hvad er det der holder mit samfund på plads, med 
andre ord?  
 Ja? 
 Demokratiet? 
 Ja. Og hvad er forudsætningen for demokra-
tiet? 
 Valg og valgret?  
 Det er en del af demokratiet, men hvad hviler 
selve demokratiet på? 
 Øh... 
 Hvad var det vi talte om i går?  
 Evolutionen? 
 Ja. Men hvad var det evolutionen frembragte? 
 Selvklaroverhed? 
 Ja. Og hvem har selvklaroverhed? 
 Mennesker? Byboer i en landbrugskultur og med-
lemmer af det moderne samfund kan reflektere over sig selv på en anden måde end 
jægersamlerne, fordi de har individuelle udfoldelsesmuligheder som ikke findes i en 
jægersamlerkultur? 
 Sandt. Men hvad er det for en slags mennesker der reflekterer over 
sig selv? Er det hele flokken eller samfundet på én gang? 
 Individet? 
 Individet og individets ukrænkelighed er for-
udsætningen for demokratiet! – Hvad er forudsæt-
ningerne for at individet findes? 
 Landbrugssamfundet? 
 Der var landbrugssamfund i 6-8.000 år, før man 
opfandt dét fænomen som første gang nævner indivi-
det. 
 Myter og lovgivning? 
 Retssamfundet.  
 Demokratiet hviler på humanisme og pluralisme og fungerer kun i 
samfund af individer, hvor man anerkender hinanden som individer. Selv-
stændige, ukrænkelige, løsrevne individer der står individuelt til ansvar for 
deres holdninger, meninger, udtalelser og handlinger.  
 Individet er forudsætningen for humanismen og pluralismen, men de 
hænger sammen, og de er vokset ud af hinanden op gennem historien. Hu-
manismen er en fundamental anerkendelse af at hvert menneske har en 
egenværdi, og at det enkelte menneske er unikt. Deraf udspringer den over- 

Fundamentet for den 
gode fremtid 

I 1968, da præsidenten for den 
Italienske Republik, Aldo Moro, blev 
bortført af de røde brigader, blev den 
italienske antiterrorchef, general de la 
Quiesa, som senere i 1982 blev myr-
det af mafiaen i Palermo, af en af sine 
egne underordnede stillet over for mu-
ligheden af at torturere et netop an-
holdt medlem af brigaderne. Dermed 
havde myndighederne, mente medar-
bejderen, en chance for at finde ud af, 
hvor terroristerne holdt præsidenten 
fanget, så man kunne befri ham. Dertil 
sagde general de la Quiesa: ”Italien 
kan tillade sig at miste Aldo Moro, men 
ikke at udføre tortur”. Aldo Moro døde. 
Han blev myrdet. Men retsstaten 
overskred ikke grænsen. 

Fortalt af den spanske 
dommer Baltazar Garzon 

Politiken 20. juli, 2007 

I sit forslag til menneskerettigheds-
erklæringen af 20-21.7.1789 under-
streger Sieyés den naturlige ulighed 
blandt mennesker: ”Der findes sandt 
at sige store uligheder i anlæg blandt 
mennesker. Naturen gør nogle stær-
ke og andre svage. Den forlener nogle 
med intelligens, som den nægter 
andre. Følgen er, at der vil være en 
ulighed mellem mennesker i arbejde, 
udbytte, i realisering og nydelse af 
goder, men det følger ikke, at der bør 
være en ulighed i rettigheder.” 
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bevisning at alle individer er ukrænkelige og har ret 
til liv, frihed og tryghed, ene og alene af den årsag at 
de er sat i verden. Humanismen er også princippet 
om at alle andre individer er berettiget til den samme 
frihed og tryghed og de samme rettigheder som man 
selv nyder eller ønsker at nyde. Pluralismen anerken-
der at individer er forskellige og skal have lov til at 
være forskellige. Den anerkender også at grupper og 
minoriteter er forskellige og skal have lov at være 
forskellige. Pluralismen betyder derfor at alle har 
krav på den samme respekt og de samme grundvilkår, til trods for at vi er 
forskellige. 
 I demokratiet bliver det til et politisk system 
med et ideal om at alle myndige individer har lige 
adgang til at påvirke de politiske processer og beslut-
ninger i samfundet. I praksis er det naturligvis umu-
ligt at gennemføre helt, men det er dét pejlemærke 
demokratiet arbejder efter. Det ideal betyder ikke at 
samfundet blot skal indrettes efter flertallets ønsker, 
men at flertallet også skal sikre sine mindretal og garantere både dem og de 
enkelte individer frihed og tryghed. Gennem lovgivningen afvejer man in-
dividernes, majoritetens og minoriternes friheder, rettigheder og pligter i 
forhold til hinanden, så alle kan leve i både tryghed og frihed, og alle kom-
mer til at bidrage bedst muligt til fællesskabet. Kort sagt: alle indbyggere 
gøres til borgere, og demokratiets adelsmærke er at det yder alle sine borge-
re både beskyttelse og udfoldelsesmuligheder.  
 Under ansvar? 
 Både moralsk og juridisk. Men før det hele, ne-
den under demokratiet, individet, humanismen og 
pluralismen, ligger retssamfundet. Inden demokra-
tiet og alle de smukke, fine og ædle ting som vi be-
synger så højt, kan komme til udfoldelse, så er der 
nødt til at være et retssamfund som stiller rammerne 
til rådighed for at det andet kan udvikle sig. Og dét retssamfund som vi 
taler om, skal vel at mærke gælde for individer; ikke klaner eller kaster. 
 Men hvordan kan der være retssamfund, hvis der ik-
ke er et demokrati som sikrer alle de ting som du lige nævn-
te? Hvis der ikke er lighed for loven, og den ene gruppe ba-
re kan tryne den anden, så er det vel ikke et retssamfund? 

Det bør dog bemærkes, at en sam-
mensmeltning af de to former for 
lighed findes hos Tocqueville, hvis 
skrift om demokratiet i Amerika nok 
rummer det 19. århundredes vigtigste 
og mest indflydelsesrige analyse af 
lighedsbegrebet under et demokrati: 
Fremvæksten af den normative lig-
hed ved afskaffelse af privilegier, 
fører under demokratiet til en nivel-
lering af borgernes livsmål, evner, 
kundskaber og velstand, altså en til-
nærmelse til den empiriske lighed 
mellem mennesker. 

Platon og Aristoteles opererer begge 
i deres filosofi med en anden opde-
ling af lighedsbegrebet. De skelner 
mellem geometrisk og aritmetisk 
lighed. Ifølge den aritmetiske model 
bør alle folk stilles lige og hver tælle 
for 1. Ifølge den geometriske model er 
der forskel på folk: Nogle tæller for 1, 
andre for 2, andre igen for 4 osv. 

 
Ved lighed for loven gælder den 
aritmetiske model: Alle bør lide 
samme straf for samme forseelse. Ved 
fordeling af goder bør man læge den 
geometriske model til grund og tage 
hensyn til den faktiske forskel mel-
lem folk: Nogle bør have dobbelt så 
meget som andre igen fire gante så 
meget som dem, der kun tæller for en 
osv. 

 

Den geometriske form for lighed er i 
virkeligheden en form for ulighed, 
der kan bruges til at begrunde, 
hvorfor folk skal belønnes forskelligt 
for deres forskellige indsats.  
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 Det kan det godt være. Det er bare et retssamfund med en udemokra-
tisk lovgivning, udstedt af kongen eller hans håndplukkede minstre. Måske 
endda et retssamfund uden lighed for loven, selvom det ikke er meget at 
råbe hurra for. Grækerne havde jo for eksempel ikke lighed for loven, og 
det afspejlede deres demokrati: det gjaldt kun frie mænd. Eller rettere sagt: 
der var lighed for loven for dem som demokratiet omfattede. Men inden 
demokratiet kan vokse frem, så er retssamfundets strukturer nødt til at 
være der og fungere. 
 Siger hvem? 
 Siger historien. Og Cornelius Magnussen efter 
at have kigget på historien. Lovgivning og domstole 
kommer før demokratiet. Sådan var det hos græker-
ne, og sådan var det i USA og Europa i 1700- og 1800-
tallet. Der, hvor der herskede anarki og lovløshed, opstod ikke demokrati. 
Men der, hvor folk kæmpede for demokratiet inden for et retssamfund, der 
havde det en chance. Retssamfundet fører ikke automatisk til demokrati, og 
demokratier er ikke nødvendigvis retssamfund.  Men retssamfundet er altid 
en forudsætning for demokratiet, også når udefrakommende magter forsø-
ger at indføre demokrati i lande, hvor det ikke har været før. 
 Irak? 
 Hvis der var noget der overhovedet mindede 
om lov og ret i Irak, før amerikanerne og vi andre be-
gyndte at angribe, så blev det – bevidst eller ubevidst 
– slået i stykker ved invasionen. Det skete ikke, da Tyskland og Japan skulle 
demokratiseres efter krigen. Der var også andre faktorer som gjorde en de-
mokratisering af Japan og Tyskland mulig, men begge steder fandtes der et 
retssamfund i forvejen. Der er næppe heller nogen tvivl om at når Indien er 
et demokrati i dag, så er det, fordi englænderne indførte Commonwealth-
lov i Indien.  
 Strukturen var i orden, da demokratiet blev indført? 
 Dét som er interessant er at se, hvad der kom-
mer til at ske i Kina. Kina er et af verdens ældste rets-
samfund, men ikke et demokrati. Endnu. Mao og an-
dre banditter, inklusive en række lokale krigsherrer i 
1930’erne og 40’erne, underminerede lov og ret i Kina, 
men det er jo på vej tilbage, og så er der en stærk individualisering i gang. 
 Så Kina bliver også demokratisk? 
 Det er jo på ingen måde en selvfølge. Det kan gå begge veje. Men lad 
os se, hvad der sker. Det afhænger i første omgang af kineserne selv, men vi 

Ifølge Platon og Aristoteles begår 
demokratierne den fejl, at de anser 
alle folk for lige i alt og ved fordeling 
af goderne benytter den aritmetiske 
lighed i stedet for den geometriske.  

Det athenske demokrati – og vores 
Mogens Herman Hansen, 2005 

To follow Aristotle and Livy, it 
(government) is the empire of laws 
and not of men. 

The Commonwealth of Oceana 
James Harrington,  

For snart halvtreds år siden blev den 
kinesiske statsmand Chou En-Lai 
spurgt, hvilken historisk betydning 
han mente, Den Franske Revolution 
havde haft. ”Det er det for tidligt at 
udtale sig om”, var svaret. 

Det athenske demokrati – og vores 
Mogens Herman Hansen, 2005 
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andre spiller også en ikke ubetydelig rolle, når vi handler med dem eller 
vælger at lægge Olympiaden hos dem.  
 Men dét vi skal til nu, er altså noget så usædvanligt som en kærlig-
hedserklæring til retssamfundet!  
 Jeg er nemlig bekymret. 
 Over retssamfundets og demokratiets fremtid? 
 Over dét jeg kalder foragtcentrifugen! 
 Hvad? 
 Polariseringer er en trussel mod ethvert sam-
fund. Normalt tænker vi på polariseringer som to 
grupper eller to modsatrettede værdinormer der ikke kan være i stue med 
hinanden. Men i min frygt for fremtidens udvikling indgår tre grupperinger 
som risikerer at splitte vores samfund ad. Og jo mere de distancerer sig fra 
hinanden, desto mere truer de os alle sammen med splittelse og intern uro.  
 I det danske samfund? 
 I Danmark, i Europa, i den vestlige kultur som helhed og globalt. 
 Den ene gruppe er ret højtråbende i øjeblikket 
og meget let at få øje på: det er de religiøse funda-
mentalister – og her skelner jeg ikke mellem den ene 
religion eller den anden. Religiøs fundamentalisme 
er en trussel imod vores frie og demokratiske sam-
fund, uanset hvilken religion der er tale om. Og må-
ske er ”fundamentalisme” endda et forkert ord at 
bruge. ”Totalitarisme” er i virkeligheden bedre.  
 Fordi? 
 Fordi man godt kan være religiøs fundamentalist og indgå i et demo-
kratisk samfund, så længe man kun opfatter sin religion som et personligt 
anliggende og ikke et samfundsanliggende der skal omfatte andre. Man er 
næppe den store bidragyder til demokratiet – men det er der jo så mange 
der ikke er – og som religiøs fundamentalist skal man passe gevaldigt på 
ikke at rode religion og politik sammen, men det er muligt at være religiøs 
fundamentalist og fungere i et demokrati på demokratiets præmisser.  Men 
det er næppe nemt! 
 Men med totalitarisme taler jeg om den form for 
religionsudøvelse, hvor religionen ikke levner plads 
til andre memplexer end sig selv. Den totalitære reli-
gion vedrører alle aspekter af livet, alle aspekter af 
dagligdagen, og den vil helst have at alle andre også 
følger den samme religiøse overbevisning og lever  

Foragtcentrifugen 
Conformity and uniformity, the urge 
to belong and the desire to make 
everyone else belong, may be the 
most widespread if not the most 
dangerous forms of fanaticism. 

How to cure a fanatic 
Amos Oz, 2002 

 
Religion 

De katolske bisper opfordrer spanske 
forældre til at overtræde en ny lov og 
holde børnene væk fra undervisning i 
”demokratisk medborgerskab”. 
Religiøse skoler, der underviser i det 
nye fag, ”samarbejder med den 
Onde”, siger Toledos ærkebiskp. 

Fri os fra det onde 
Politiken, 2. juli 2007 

 
September 11 was not even about 
the question of whether America 
was good or bad, whether capitalism 
is ugly, or whether globalization 
should stop or not. This was about 
the typical fanatic claim: If I think 
something is bad, I kill it along with 
its neighbors. 

Amos Oz, 
How to Cure a Fanatic, 2002 
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efter de samme religiøse principper. Den tillader ikke 
videnskabelig erkendelse, filosofi og tænkning som 
modsiger eller udfordrer de hellige skrifter; den kvæ-
ler kultur af enhver anden art, såsom litteratur, film, 
musik, sport og så videre, og så anerkender den ikke 
individet og dets ukrænkelighed og dermed heller 
ikke den personlige dannelse. Den har kun ét dannelsesideal, og dét skal 
gælde alle. 
 Den vil have totalt herredømme? 
 Over den enkeltes liv, over samfundet og over lovgivning og kultur, 
og derfor er den en trussel mod demokratiet. Så lad os kalde det totalitær 
religion. Dét er altså den ene trussel jeg ser mod det demokratiske samfund. 
 Den anden trussel er forretningsverdenen og 
dermed den teknologiske udvikling. Dels kommer-
cialiseringen, dels teknologierne i sig selv, og dels det 
skred i vores menneskelighed, vores selvforståelse og 
vores livsomstændigheder som teknologierne medfø-
rer. Og endelig, sidst men ikke mindst: den fuldstæn-
digt sindssyge økonomiske og teknologiske magt som 
de nye teknologier medfører for dem der ejer dem. – 
Hvad hed hypotese fjorten? 
 Øh... her: ”Øget kompleksitet skaber øget polarise-
ring”. 
 Jo mere kompleks teknologien bliver, desto flere ressourcer går der til 
at udvikle den næste nye dingenot. De første stenøkser tog ti minutter at 
fremstille, og man behøvede ikke andre værktøjer end en anden sten. Nano-
teknologien er så sindssygt omkostningskrævende at man dårligt kan op-
gøre alle de øvrige værktøjer der har været med til fremstillingen af den 
næste nye nanodims. 
 Dermed bliver investeringerne så enormt store 
at det er meget få der i det hele taget har råd til at 
være med til at udvikle ny teknologi. Det vil sige at 
det ofte kun er kæmpevirksomheder der har råd til at 
udvikle ny teknologi. Og netop, fordi investeringerne er så omfattende, så 
bliver teknologierne vanvittigt dyre at bruge – det er fuldstændigt vanvit-
tigt dyrt at gennemføre en MRI-scanning i forhold til at lytte dig på maven 
med et stetoskop – så der er færre der har råd til at bruge de nye opfindel-
ser, når de dukker op på markedet. Derfor er der sjældent råd til to konkur-
rerende systemer ved siden af hinanden, for alle vil helst bruge dét system 

 

Nowhere is the tension between 
democracy and Jihad more evident 
than in the Islamic world, where the 
idea of Jihad has a home of birth but 
certainly not an exclusive patent. 

Jihad vs. McWorld 
Benjamin R. Barber, 1995 

Forretning 
Cynics might even suggest that some 
of the recent revolutions in Eastern 
Europe had as their true goal not 
liberty and the right to vote but well-
paying jobs and the right to shop. 
Shopping means consumption and 
consumption depends on the fabrica-
tion of needs as weel as of goods in 
what I will call the infotainment 
telesector of the service economy. 

Jihad vs. McWorld 
Benjamin R.. Barber, 1995 

Den kendsgerning, at forbrugerfriheden 
har erstattet arbejdet som det nav, 
livsverdenen roterer omkring, vil måske 
vende op og ned på tidligere tiders 
antagonistiske relation mellem lyst- og 
realitetsprincipperne. 
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eller dét produkt som alle andre også bruger, for så kan man få support og 
reservedele og yderligere hjælp, hvis der er et eller andet som ikke virker. 
 Skalafri netværk? Alle vil helst købe produkter hos 
et knudepunkt med mange forbindelser og mange kunder i 
forvejen? 
 Den frie konkurrence er simpelthen med til at 
underminere den frie konkurrence! 
 Fordi udviklingsomkostningerne er enorme? 
 Og konsekvensen bliver at den økonomiske 
koncentration også kommer til at ligne kurven for de 
skalafri netværk: et lille antal gigantiske virksomheder tjener styrtende med 
penge, mens et hav af mindre virksomheder vil opnå mådelig succes – hele 
midtergruppen bliver enten skilt ud i konkurrencen og bliver til det rene 
snolderi, eller de fusionerer og bliver til store virksomheder.  
 Men hvorfor sker det først nu? Hvorfor er det ikke 
sket før? Markedsøkonomi er jo ikke et nyt fænomen? 
 I princippet er der intet nyt i det her. Det er så-
dan det hele tiden har været. Tidligere fandt udvik-
lingen bare sted inden for nationale grænser, og det 
vil sige at markederne var mindre, dermed var de 
største virksomheder også mindre, og derfor var de 
penge som var involveret også mindre. Nu er marke-
det globalt, og så bliver ekstremerne tilsvarende større. 
 Samtidig var det sådan at inden for den nationale økonomi, der kun-
ne man regulere på ulighederne gennem skattebetaling. Det kan vi ikke i 
den globale økonomi. 
 For vi har ikke noget globalt skattesystem? 
 Og dét er nok godt det samme, med de tradi-
tioner for korruption som eksisterer rundt omkring i 
verden og ikke mindst i FN! Men det gør bare at ufatteligt store rigdomme 
bliver koncentreret på ufatteligt få hænder uden nogen mulighed for at 
distribuere pengene tilbage til de områder, hvor fattigdommen er størst.  
 Og du sidder ikke inderst inde og drømmer dig til Revolutionen, hvor alle 
pengene bliver ligeligt fordelt? 
 Nej, dét ved grød jeg ikke gør! Men der er problemer i ”systemet” 
som det er, og de problemer er vi nødt til at forholde os til. Ligesom vi er 
nødt til at forholde os til den konkrete teknologi som er under udvikling. 
Den anden trussel mod vores demokrati og fælles fremtid som mennesker 
er altså teknologien og den økonomi som den skaber. 

Folk presses til at bruge penge: på det 
sociale niveau af den symbolske kappe-
strid, selvkonstruktionen via erhvervel-
sen af distinktionen og forskellen, jag-
ten efter social anerkendelse på grund-
lag af livsstil og symbolsk medlemskab 
– på det systemiske niveau af de store 
og små firmaer, der i fællesskab mono-
poliserer definitionen på det gode liv, de 
behov, hvis opfyldelse er en betingelse 
for det gode liv, og de måder, de skal 
tilfredsstilles på. 

 
Disse former for pres opleves imidlertid 
ikke som undertrykkelse. Den kapitula-
tion som de fordrer, giver kun løfter om 
glæde, ikke blot glæden ved at under-
kaste sig ”noget”, der er større end en 
selv (…) men den regulære sanselige 
glæde ved at spise velsmagende mad, 
indsnuse behagelige dufte, indtage 
læskende drikke og slappe af bag rattet 
i en bil eller glæden ved at være om-
givet af stilfulde og funklende objekter, 
der samtidig er en fryd for øjet. 

Hvis pligterne tager sig sådan ud, hvem 
har så brug for rettigheder? 

Frihed 
Zygmunt Bauman, 1988 
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 Den tredje trussel er det akademiske miljø. 
 Hvad? 
 Den havde du godt nok ikke regnet med, hva’? 
Men det er derfor jeg kalder det en foragtcentrifuge: 
hver gruppe sidder inde med hver deres ”sandhed” 
og tror at de andre bare skal justere deres tanker og 
adfærd, så skal det hele nok gå alt sammen. – Jeg har tegnet den til dig her, 
og nu skal du bare se løjer: 
 

 
 
 Inde i midten har vi dét vi gerne vil have: rets-
samfund, humanisme, pluralisme og demokrati. De 
fire faktorer er op igennem historien vokset ud af hin-
anden og vokser stadig ud af hinanden. Det er ikke 
sådan at først var der retssamfundet, så kom humanismen, så pluralismen 
og en skønne dag kulminerede det hele i demokratiet. Det er en proces som 
hele tiden bygger oven på og byger ovenpå. Når det går fremad bliver sam-
fundet gradvist mere demokratisk, gradvist mere humanistisk. 
 Og når det går tilbage, så kan det hele forsvinde på en gang? 

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

Regel 1 
René Descartes, 1620’erne 

Midten 
Ethvert folk har den regering,  
det fortjener. 

Joseph de Maistre 
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 Eller retssamfundet kan blive delvist undermineret, og så forsvinder 
også en del af pluralismen og humanismen, eller også er det en del af huma-
nismen der forsvinder, og så ødelægger det en del af retssamfundet. 
 Når flygtninge og indvandrere ikke bliver set som individer men som masse, 
og de ikke har de samme rettigheder som indfødte danskere? 
 Hvis 24-årsreglen kun skulle have ramt dem som det var pointen med 
24-årsreglen at den skulle ramme, nemlig flygtninge og indvandrere, så vil-
le ligheden for loven være blevet undermineret og dermed en del af rets-
samfundet, samtidig var manglen på humanisme blevet synlig. For at redde 
retssamfundet på overfladen gjorde man så reglen gældende for alle, og så 
underminerede man i stedet friheden og humanismen. 
 Samtidig med at landet stadig er demokratisk. – I virkeligheden kunne vi som 
demokrati sagtens vedtage love som ikke var retfærdige? 
 Det ville bare i længden underminere demokratiet, fordi alle så ikke 
længere var fuldgyldige borgere. Demokratiets nedbrydning behøver ikke 
at komme som et lyn fra en klar himmel; det kan sagtens komme snigende, 
og så indtræffer der en faseovergang og så er det ikke et demokrati længere. 
 Tyskland 1933? 
 Flertallet fik jo faktisk sin vilje.  
 Men for nu at vende tilbage til centrifugen, så 
er retssamfund, humanisme, pluralisme og demokra-
ti de fire faktorer som sikrer tre ting: for det første, 
retten til at tro, hvad man vil og dyrke sin religion som man lyster. For det 
andet handel, økonomisk vækst og teknologisk udvikling, fordi folk kan 
tænke og mødes og udveksle idéer og varer som det passer dem. For det 
tredje den frie forskning og de akademiske miljøer, fordi der er tanke-, 
forsknings- og ytringsfrihed. Demokratiet sikrer og beskytter altså alle tre 
grupper eller domæner. 
 Men både akademikere, købmænd og prædi-
kanter hader og foragter inderst inde hinanden af et 
godt hjerte. I demokratiet er vi alle sammen pæne og 
civiliserede mennesker, men i virkeligheden kan de 
tre grupper ikke udstå hinanden: 
 Akademikere kan ikke døje købmændenes 
kræmmersjæl, og videnskaben har ikke den fjerneste 
respekt for nedarvet overtro.  
 Købmændene kan ikke forstå den akademiske 
verden og fatter simpelthen ikke deres idealistiske 
værdier og kritiske verdenssyn. Religion anser de for at være spild af penge,  

 

Centrifugen 
Despair and hopelessness are the 
greatest enemies of civil society and 
therefore of democracy. 

How to cure a fanatic 
Amos Oz, 2002 

Voltaire got it right long ago:  
“Those who can make you believe 
absurdities can make you commit 
atrocities.” So did Bertrand Russel: 
“Many people would sooner die than 
think. In fact they do.” 

The God Delusion 
Richard Dawkins, 2006 

 

 

Our situation is this: most of the people in 
this world believe that the Creator of the 
universe has written a book. We have the 
misfortune of having many such books, 
each making an exclusive claim as to its 
infallibility. 

The End of Faith 
Sam Harris, 2004 
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og mennesker opgøres i arbejdskraft og kundepoten-
tiale, ikke som sjæle eller individer.  
 Samtidig anser religionerne naturvidenskaben 
for at være det rene kætteri og frygter den videnska-
belige analyse mere end djævelen selv. Med hensyn 
til teknologien og pengene anser den for det meste 
vellevned for en synd, moderne teknologi for at være i modstrid med Vor-
herres planer, og kræmmersjælen for at være fortabt og solgt til djævelen. 
 Det er vist liiiige stillet lidt på spidsen, hva’? 
 Sandt. Gennem århundreders møjsommelig coevolution har religion, 
teknologi, videnskab, økonomi, forretning, idealisme og filosofi dels skilt 
sig ud fra hinanden – går vi tilstrækkeligt langt tilbage i tiden var de alle ét 
og samme – dels har de, da de først havde separeret sig, formået at tilpasse 
sig hinanden og gå pænt hånd i hånd, og i det lange løb har de fået det bed-
ste ud af hinanden. Derfor har vi retssamfund, humanisme, pluralisme og 
demokrati. Men alle tre memplexer udelukker i deres natur kernememer fra 
de to andre, og i det øjeblik de begynder at fjerne sig fra hinanden i gensidig 
foragt, så har vi en centrifuge der truer med at splitte demokratiet, pluralis-
men, humanismen og i sidste ende retssamfundet ad. 
 Fordi de er gensidigt afhængige af hinanden? 
 Ikke direkte, men til enhver tid indirekte, fordi de hver især er afhæn-
gige af retssamfundet og demokratiet, og ingen af dem ville kunne regere et 
samfund alene. Ikke et samfund der var værd at leve i, i hvert fald.  
 Retfærdigvis skal siges at ofte kan de være i stue med hinanden to og 
to, men så afskyr de i fællesskab den tredje. Og hvis to af dem rotter sig 
sammen og overtager samfundet uden at give plads til den tredje, så bliver 
det heller ikke noget godt samfund at leve.  
 Kombinationen religion, forretning og teknolo-
gi hænger fint sammen – den katolske kirke har levet 
højt på det i snart 2.000 år – men så må videnskaben 
stå for skud. Samtidig har enevældig religion uden 
modspil fra et verdsligt intellektuelt miljø aldrig haft 
nogen skrupler over for at udnytte den seneste tekno-
logi til at undertrykke mennesker med. Inkvisitionen 
brugte flittigt, hvad der fandtes af torturinstrumenter 
og efterretningsteknologi på dens tid, og al-Qaeda har 
ingen fine fornemmelser over for brugen af mobil-
telefoner, internet og moderne våben, selvom de øn-
sker at bringe os alle sammen tilbage til Profetens tid. 

 

Den abstrakt formede, forstands-
mæssige Bevidsthed kan lade Reli-
gionen til Side; men Religionen er 
den almene Form, i hvilken Sand-
heden ligger for den Bevidsthed, 
der ikke er abstrakt. 

Forelæsninger over Filosofiens 
Historie 

G.W.F. Hegel, 1821? 

They fight back, struggling reactively 
against the present in the name of the 
past; they fight for their religious con-
ception of the world, against secular-
ism and relativism; they fight with 
weapons of every kind, sometimes 
borrowed from the enemy, carefully 
chosen to secure their identity; they 
fight against others who are agents of 
corruption; and they fight under God 
for a cause that, because it is holy, 
cannot be lost even when it is not yet 
won. The struggle that is Jihad is not 
then just a feature of Islam but a 
characteristic of all fundamentalism. 

Jihad vs. McWorld 
Benjamin R. Barber, 1995 

Forretning 
+ Religion  
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 Våben som udelukkende er blevet udviklet, fordi den vesteuropæiske kultur 
har tilladt naturvidenskab og kritisk tænkning der har gjort teknologien mulig? 
 Samtidig holder de sig heller ikke for gode til at bruge de mest uetis-
ke forretningsmetoder i form af gidseltagning og afpresning, så jo, religion 
og forretning går fint hånd i hånd! 
 Videnskab og forretning går også fint i spand, 
for sammen deler de nysgerrigheden og skabertran-
gen, og sammen kan de udvikle teknologi. Men så er 
religionen som regel ude, og selvom der sidder et par 
forkølede akademikere og forsker i normativ etik, så 
er det sjældent dem der leger med ved bordet, når 
teknologien bliver skabt.  
 Så er det pragmatismen der råder? 
 Plus en ren og skær begejstring for at finde på noget nyt. Men dermed 
fortrænger eller fornægter videnskab og forretning en væsentlig del ved dét 
at være menneske.  
 Religionen er indlejret i vores gener på grund af evolutionen? 
 Det er shamanisme og åndemaneri der har bygget vores hjerner, og 
hvis vi ikke får en dosis humbug med jævne mellemrum, så er vi ikke hele 
mennesker. Et rent akademisk-teknologisk-økonomisk samfund har altså 
heller ingen humanisme, hvilket enhver burde kunne få øje på ved at be-
skæftige sig med Sovjetunionen i en halv times tid.  
 Endelig har religion og videnskab dét til fælles 
at de ikke skal kaste et produkt eller overskud af sig. 
Men der er nødt til at være købmænd og håndværke-
re og maskiner og bønder, for at et samfund kan få 
noget at spise.  
 Uden forretning og teknologi ville der slet ikke være 
noget samfund? 
 Mennesket lever ikke af brød alene, men uden brød går det til gen-
gæld slet ikke, og dét kan nok så mange videnskabelige og religiøse tanker 
ikke selv frembringe! 
 Men først og fremmest er de tre grupper eller 
domæner forskellige, og de udgør forskellige aspek-
ter af dét at være menneske, og på den ene side ude-
lukker de gensidigt hinanden, på den anden side er 
vi nødt til at have dem alle tre i vores liv i et eller 
andet omfang, ellers er vi ikke hele mennesker. Vi 
har brug for velfærd og arbejde for at overleve, kri-

Videnskab 
+ Forretning 

Ikke at vide Sandheden, men kun 
at erkende Fænomener, timeligt og 
tilfældigt, det forfængelige, denne 
Forfængelighed er det, som har 
bredt sig i Filosofien og endnu 
breder sig i vore Tider og fører det 
store Ord. 

Forelæsning ved Tiltrædelsen af 
Professoratet i Filosofi 

G.W.F. Hegel, 1818 

The senses are said to be higher 
than the sense objects. The mind is 
higher than the senses. The 
intelligent will is higher than the 
mind. What is higher than the 
intelligent will? The Atman Itself. 

Bhagavad-Gita 

Videnskab 
+ Religion 

Videnskab 
+ Forretning 

+ Religion  
 
Love, work and knowledge are the well-
springs of our life. They should also 
govern it. 

The Mass Psychology of Fascism 
Wilhelm Reich, 1946/1997 
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tisk tænkning for at blive klogere og religion, fordi det sætter os i kontakt 
med lag af vores menneskelighed som de to andre ting ikke kan. Men de 
har alle tre indbygget i sig en foragt for de to andre, og hvis den foragt får 
lov til at blive levet ud, så har vi balladen! 
 Fundamentalistisk – totalitær – religion, for eksempel? 
 Men det er ikke nødvendigvis den der har startet centrifugen!  
 Det er teknologien og den økonomiske polarisering? 
 Hvis det ikke er de akademiske miljøer som har 
gjort den eksisterende videnskabelige viden elitær og 
utilgængelig for folk uden for deres egen kreds, og 
som dermed har fremmedgjort de to andre grupper 
fra den viden som findes. Og som tillige har holdt 
den kritiske tænkning for sig selv og har undladt at gøre kritisk tænkning til 
et folkeligt dannelsesprojekt! 
 Der ligger med andre ord en kæmpe opgave 
forude, og her er alle aktører i demokratiet nødt til at 
ville hinanden. Det vil sige lovgiverne og vælgerne i 
de demokratier som vi nu en gang har, de akademiske 
miljøer, de moderate religiøse ledere og de erhvervs-
folk som værdsætter demokratiet. Vi er nødt til at ville 
hinanden og ville demokratiet, pluralismen, humanis-
men og retssamfundet, og også arbejde sammen for 
at de skal have en fremtid. 
 Ellers er vi på spanden? 
 Det er jeg seriøst bange for. Men mulighederne for samarbejde findes 
jo faktisk. De tre domæner indeholder jo hver især noget at tilbyde det de-
mokratiske samfund, og det er vi nødt til at bygge op hos hinanden. 
 Du talte om beslutninger og valg i mandags, gjorde du ikke? 
 Jo. Du kan se pilene som peger ind mod midten: når de tre domæner 
samarbejder og virkelig vil humanismen og demokratiet, så bidrager økono-
mi og teknologi med velstand; religion bidrager med fællesskaber, hvor alle 
kan være med, også de svageste – faktisk er religionen det eneste sted, hvor 
folk pålægger de stærkeste pligt til at være sammen med de svageste og tage 
sig af dem, ikke blot betale sig fra at nogle andre gør det – og videnskaben 
bidrager med uddannelse, oplysning og dannelse, og ikke mindst: livsnød-
vendig viden og metode til at tænke kritisk og ikke blive taget ved næsen.  
 Hvor hører filosofien henne i det her? 
 Den hører hjemme hos akademikerne, men samtidig hører den hjem-
me, hvor den vælger at høre hjemme! Dér, hvor de akademiske miljøer har  

 
Desværre er det uhyre sjældent, at  de 
forskere, der sidder inde med en reel 
viden, leverer en effektiv kampindsats. Ja, 
faktisk er det sjældent, at de overhovedet 
forsøger at svare igen. Læg mærke til, 
hvor få kronikker og hvor få tv-interviews 
der har positivt stemte forskere som 
medvirkende. (…) 

Man kan ikke udelukke, at der gemmer 
sig en snært af arrogance bag denne 
uvilje til at kommunikere. En utålmodig-
hed med de grupper, der ikke har forsker-
nes faglige niveau og ekspertviden. Men 
det handler også om en blanding af 
tradition og nervøsitet. Akademikere i det 
hele taget, og europæiske akademikere 
og forskere i særdeleshed, er ikke vant til 
at være eksponerede ud over deres 
snævre faglige miljø. De er endvidere 
opdraget i en faglig tradition, som lægger 
al vægten på videnskabelige fakta. Det er 
indhold over form. 

Det nye liv 
Lone Frank, 2004 
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svigtet med hensyn til filosofien, er at filosofien er ble-
vet til ren erkendelsesfilosofi og et analyseværktøj 
der lukker sig om sig selv og sit eget projekt. Faktisk 
har de akademiske miljøer netop fremhævet at deres 
forskning ikke er normativ men har et rent deskriptivt 
ideal. Med det resultat at vi sjældent hører noget til 
den filosofi som beskæftiger sig med normativ etik, 
og når vi endelig gør, så er det formuleret i så akademiske termer at der 
ikke er nogen der kan forstå, hvad akademikerne siger. 
 Samfundsetikken er overladt til religionen? 
 Samt et par forkølede professorer på Handels-
højskolen og vores almene kræmmersjæl. I hvert fald 
på det plan, hvor det giver mening for 99% af os. Etisk 
Råd lægger ganske vist deres tanker og overvejelser 
omkring ny teknologi ud på nettet, men der mangler 
simpelthen et folkeligt forum for normativ etik, hvor 
alle kan være med, og hvor vi forholder os til, hvad vi bør. Både som indivi-
der og som samfund. – Det er jo alle tiders at Etisk Råd laver undervisnings-
materiale til skolerne, og fint at børn i 9. og 10. klasse diskuterer teknologi 
og etik, men det er jo alle dem mellem 35 og 50 som sidder på pengene og 
beslutningerne i samfundet som skal diskutere dette her! Med dem ude i 
skolerne og inde på plejehjemmene og på bunden af den sociale rangstige.  
 Vi er simpelthen splittet op allerede? Og forholder 
os ikke til en fælles etik? 
 Dét gavner hverken demokratiet, pluralismen, 
humanismen eller retssamfundet! Så der, hvor tinge-
ne peger hen i øjeblikket, så ser fremtiden desværre 
ikke lys ud. 
 Den er sat på fuld centrifuge? – Du har skrevet ky-
nisme, dumhed og arrogance her; er det dér foragten bringer os hen?  
 Hvis de får lov til at køre ud i hver deres ekstre-
mer, ja. Så fører videnskaben til arrogance, teknologi-
en til kynisme og religionen til dumhed.  
 Heftig cocktail! 
 Og så siger det sig selv at de ikke kan være i 
stue eller samfund med hinanden. Det er vores kol-
lektive teenage-epokes sidste krampetrækninger, 
men krampetrækninger kan som bekendt være ual-
mindeligt ubehagelige! 

 

For endnu at sige et Ord om Be-
læringen om, hvorledes Verden 
skal være, saa kommer Filosofien 
alligevel altid for sent. Den kom-
mer først til Syne i Tiden som 
Verdens Tanke, efter at Virkelig-
heden har fuldendt sin Udvik-
lingsproces og er afsluttet. 

Retsfilosofiens Grundlinier 
G.W.F. Hegel, 1821 

Sokrates beskæftigede sig med de 
moralske dyder og søgte som den 
første at definere dem alment. Af 
naturforskerne havde nemlig kun 
Demokrit berørt dette, og kun i 
liden udstrækning. 

Metafysik 
Aristoteles (384-322) 

 

Churches provide a refuge during a 
time of immense and barely compre-
hensible social change. (Harvey) Cox 
aptly writes of modern urban centers 
that  “sometimes the only thriving 
human communities in the vast seas of 
tarpaper shanties and cardboard huts 
that surround many of these cities are 
the Pentecostal congregations. 

The Next Christendom 
Philip Jenkins, 2002 

 
There seems, however, to be a problem 
with some of our most cherished beliefs 
about th world: they are leading us, inex-
orably, to kill one another. A glance at 
history, or at the pages of any newspaper, 
reveals that ideas which divide one group 
of human beings from another, only to 
unite them in slaughter, generally have 
their roots in religion. 

The End of Faith 
Sam Harris, 2005 
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 Voksenheden søger mod midten? 
 Der er nemlig også en centripetalkraft, men vi er altså nødt til at gøre 
noget aktivt for at få vendt strømmen! Vi er nødt til at sikre vores demokrati 
og de ting det bygger på, inden vi kan give los for den teknologiske udvik-
ling. Ellers risikerer vi at det kommer til at gå grueligt galt. 
 Religionerne, forretningsverdenen og videnskaben 
vil stå i hvert sit hjørne og råbe ad hinanden? 
 I øjeblikket er akademikerne ude med riven 
efter religionerne – Richard Dawkins især, men også 
andre – men de er oppe imod 6 millioner års evolu-
tion som har bygget vores hjerner til shamanisme, og 
desuden udgør de et absolut mindretal og er desuden 
kraftigt afhængige af demokratiets beskyttelse for 
ikke at være de første der bliver klynget op, hvis de 
totalitære religioner får frit spil. 
 Samtidig har den globaliserede kapitalisme 
fritsat nogle markedskræfter som er i gang med at 
producere et globalt proletariat som ikke har selv de mest basale økonomi-
ske muligheder for at leve et anstændigt liv, og det eneste sted der er trøst 
og lovning på bedre tider at hente, det er i religionerne. Vel at mærke den 
form for religion som ikke inkluderer kritisk tænkning og demokratiske 
værdier. 
 Totalitær religion? 
 Eller i hvert fald stærkt fordummende religion! 
– Hvilket i sidste ende kan komme ud på ét, fordi 
fordummelse har en tendens til at lede direkte til to-
talitarisme. 
 Så ikke ”Stauning eller kaos”, men ”Voksenhed eller: arrogance, fordummel-
se og kynisme”? 
 Vælg selv!  
 Hvis vi lige skal gøre tegningen her helt fær-
dig, så er der også et fjerde domæne, og meget sym-
bolsk så kan vi tegne det inde over midten: det er 
politikerne og embedsmændene. 
 Demokratiets ”tjenere”? 
 ”Minister” betyder faktisk tjener.  
 Så længe de bliver i niveau med de tre andre, 
så tjener de demokratiet og retssamfundet, men hæver de sig over det... 
 Så bidrager de til centrifugeringen? 

Of course, irritated theologians will 
protest that we don’t take the book of 
Genesis literally any more. But that 
is my whole point! We pick and 
choose which bits of scripture to 
believe, which bits to write off as 
syumbols or allegories. Such picking 
and choosing is a matter of personal 
decision, just as much, or as little, as 
the atheist’s decision to follow this 
moral precept or that was a personal 
decision, without an absolute foun-
dation. If one of these is “morality 
flying by the seats of its pants”, so is 
the other. 

The God Delusion 
Richard Dawkins, 2006 

 
Ved Betydningen af den Form for 
Filosoferen, som paa grund af Om-
stændighederne i Regeringerne er 
blevet opfrisket, er det ikke til at 
tage fejl af det Moment af Beskyt-
telse og Fremme i mange andre 
Retninger, som Studiet af Filosofi-
en synes at have faaet Behov for.  

 

For naar man læser i saa mange 
Produkter fra de positive Videnska-
bers og ligeledes fra den religiøse 
Opbyggeligheds og fra anden ube-
stemt Litteraturs Skuffe, saa kunde 
man, naar man har den Slags 
Fænomener foran sig, næsten give 
Plads for den Tanke, at Traditionen 
ikke mere er ærværdig nok eller 
strækker til at sikre Tolerancen for 
det filosofiske Studium og dets 
offentlige Eksistens. 

Retsfilosofiens Grundlinier 
G.W.F. Hegel, 1821 
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 Hvis man tegnede det tredimensionelt, så ville det komme til at se 
nogenlunde sådan her ud: 

 
 Jo længere regeringen fjerner sig fra retssamfundet, humanismen og demo-
kratiet i det hele taget, desto mere fjerner den sig også fra de andre? 
 Og er med til at skabe dumhed, kynisme og arrogance, når centrifu-
gen begynder at snurre.  
 Man kunne også, her mellem de tre domæner, placere etikken, under-
holdningen og nytænkningen. Dér, hvor videnskaben og religionen kan 
mødes, er etikken. Religionen er fælles med forretningsverdenen om brød 
og skuespil – templerne var oprindelig kornkamre, og den tidligste religion 
handlede om at opføre det bedste show for guderne for at sikre landbrugs-
produktionen – og videnskab og forretning deler nytænkningen. 
 Og det er dét, der trækker de andre ind mod midten? 
 Hvilket? 
 Etikken trækker forretningen, pengene og teknologien ind mod midten, ny-
tænkningen trækker religionen ind mod midten og underholdningen trækker viden-
skaben ind mod midten. 
 Tjah... joh... Dét har du sgu egentlig ret i. Hvis videnskaben kan finde 
ud af at lade sig formidle tilstrækkeligt underholdende. Samtidig er etikken 
og oplysningen med til at trække underholdningen indad, så fjernsynet ikke 
bliver de rene underholdningsmassakrer. 
 Dumhed og kynisme a la Big Brother og de der rædsomme programmer, hvor 
man skal se, om folk er deres kærester utro. 
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 Eller oldtidens gladiatorkampe og nogle virkelige skodprogrammer 
på amerikansk fjernsyn, hvor mexikanere konkurrerede om at spise rå gri-
seører for at vinde et Greencard. Underholdningen og nytænkningen – og 
for den sags skyld vel også etikken? – kan også blive ekstreme og være med 
til at skubbe tingene fra hinanden. – Og forestil dig så, hvor mange selv-
mordsbombere, illegale aborter, analfabeter, gatede communities, private 
vagtværn, folkemord, bogbrændinger, hate crimes, og så videre, det vil af-
stedkomme, hvis vi vælger at fortsætte vores pubertære adfærd... 
 Er det i virkeligheden et internationalt retssamfund du taler om? 
 Det ville i hvert fald være et sted at starte. – Og 
er det ikke også netop dét vi forsøger at opbygge, 
omend det går lidt trægt? 
 Og på sigt et globalt demokrati? 
 Ikke de første to eller tre generationer. Det kræ-
ver blandt andet at alle 6 milliarder beboere på klo-
den lærer at læse og skrive først. Og når de har lært 
dét, så skulle de også gerne tilegne sig evnen til kri-
tisk tænkning og at se sig selv og hinanden som individer. 
 Med ret til forskellighed og krav på respekt? 
 Uanset om man er mand eller kvinde. Det tog små 100 år alene i Dan-
mark, så på globalt plan skal vi nok ikke regne med at det går meget hurti-
gere. Men dét skal jo ikke afholde os fra at gå i gang! 
 Det lyder som lidt af en opgave... 
 Sandt. Men det er altså den ene af de ting som ligger og venter på os i 
fremtiden, alt efter hvad vi vælger at gøre eller ikke-gøre. 
 Global eksistentialisme: global centrifuge eller globalt demokrati? 
 Ikke nødvendigvis i betydningen ”et verdensdemokrati” med én stor 
folkeafstemning for hele kloden, men en udbredelse af demokratiet til alle 
afkroge af verden med de elementer som det indebærer. 
 Du er ikke fri for at være lidt hoven på demokratiets vegne, hva’? 
 Mener du ”Imperialist”? 
 Når du nu ligefrem selv siger det. 
 Mener du ikke at alle mennesker har krav på at 
blive set som et individ, når individet nu er opfundet? 
Eller er det imperialisme at insistere på at hver eneste 
af klodens 6 milliarder mennesker skal have lov til at 
udnytte deres individuelle, medfødte potentiale og 
har krav på både tryghed og frihed til at udleve det? 
Eller mener du at indere og afrikanere og sydameri-

Globalt demokrati 
The major problem—one of the 
major problems, for there are 
several—one of the many major 
problems with governing people is 
that of whom you get to do it; or 
rather of who manages to get 
people to let them do it to them. 

The Restaurant at the End of the 
Universe 

Douglas Adams 1980 

 

Der var ingen høvding eller enkelt 
leder til at dirigere gruppen. Der 
var ingen rige og ingen fattige. 
Ansvaret og ledelsen af det lille 
samfund lå naturligt i hænderne 
på de bedst egnede, de erfarne 
ældre mænd, og deres autoritet 
hvilede udelukkende på gruppens 
tillid til dem. Jeg blev betaget af 
den naturlige værdighed, mange 
af disse gamle mænd besad. De 
havde en egen indre, rolig vær-
dighed, udtrykt i holdning og mine, 
ikke udsprunget af nogen hersker-
natur eller selvhævdelse. (…) 
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kanske indianere og hele Mellemøsten er født som massemennesker uden 
individualitet? 
 Nej, men slår vi ikke alle disse her menneskers op-
rindelige kultur ihjel ved at individualisere dem?  
 Jo. Og derfor handler fremtiden om dilemma-
er, som jeg indledte med at sige. Fremtidens globale 
og lokale kultur bliver en dilemmakultur, og ét af di-
lemmaerne er: skal vi respektere religioner og kul-
turer der undertrykker individets muligheder, eller 
skal vi gøre vores yderste for at også morlille i jord-
hytten lærer at læse og skrive og bliver en aktiv deltager i det nationale og 
globale samfund og måske endda slipper for at blive omskåret? Skal vi in-
kludere alverdens naturfolk i den udvikling som før eller siden vil ramme 
dem under alle omstændigheder, eller skal vi undlade at fortælle dem at vi 
andre findes og så holde dem under observation fra nu af og i al evighed?  
 Lade dem leve i reservater, mens vi andre bare går 
og kigger på dem? 
 Som sådan en slags zoologisk have for stamme-
folk. 
 Indtil Anden Verdenskrig var det let nok, da 
ville vi bare have taget deres land og skudt dem, hvis 
de brokkede sig. 
 Men vi er blevet klogere i mellemtiden? 
 Forhåbentlig. Og resultatet er et dilemma: del-
tagelse i vores kultur, i oplysningen og moderniteten 
vil ødelægge deres kultur, en masse uvurderlig viden 
vil gå tabt, og mange af dem vil ende i frustration, 
elendighed, druk og stoffer. Men er der et alternativ?  
 Kan det ikke gøres uden elendighed og stoffer?  
 Det kunne det formentlig, men så skal vi virke-
lig ville det! Det er en del af vores globale eksistenti-
elle valg: skal individet, humanismen og demokratiet 
omfatte alle, og skal vi gøre, hvad vi kan for at hjælpe 
dem på vej, hvor det ikke allerede findes, så overgan-
gen bliver så skånsom som muligt, og de har mulig-
heden for at bevare dele af deres kultur undervejs? 
Eller skal vi overlade processen til de globale markedskræfter? 
 Det er den vej det går? 

På grund af reglen om, at en enke 
automatisk gik over til en eller flere 
af den døde mands brødre, var 
der ingen enlige enker og ingen 
forældreløse børn. Enkerne blev 
betragtet som gift med de mænd, 
der allerede tidligere, ifølge ægte-
skabsreglerne, havde været blandt 
deres mulige ægtemænd, og 
børnene blev optaget i de nye 
familier.  (…) 

Den logiske følge af ægteskabs-
systemet var, at der ikke fandt 
nogen form for ægteskabsceremo-
nier sted blandt de australske ind-
fødte. En pige tilhørte sin ægte-
mand lige så meget i sin barndom 
som senere, når hun blev hans 
kone. Og ifølge den geniale mate-
matik i et navnesystem, som var 
baseret på stavelser i navnene, 
kunne ingen nogensinde komme til 
at gifte sig med sin fætter eller 
kusine, højst med sin halvfætter 
eller halvkusine.  

De australske aboriginals 
Forsvundne Verdener 

Jens Bjerre, 2005 

None of the reasons why churches 
have been growing so astonishingly in 
the global South is likely to change in 
the near future. These emerging 
churches work so well because they 
appeal to the very different demo-
graphics of their communities, and do 
best among young and displaced 
migrants in mushrooming mega-cities. 
The most successful new denomina-
tions target their message very directly 
at the have-nots, or rather, the have-
nothings. (…) 
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 Alle kulturer, hvor individet ikke allerede er i 
centrum, vil før eller siden gå samme vej. Om ikke 
andet, så fordi folk har adgang til internet og infor-
mation, og før eller siden vil de gøre krav på at ud-
folde sig individuelt. – Med mindre religionen får 
fingrene i dem først, og fortæller dem at de ikke skal 
tænke og udfolde sig individuelt. Eller totalitære re-
gimer af den ene eller anden art gør det samme. 
 Under alle omstændigheder er der kun én vej frem, hvis vi ikke skal 
kaste os i totterne på hinanden globalt og forstærke den polarisering som 
findes mellem økonomisk kynisme, videnskabelig arrogance og religiøs for-
dummelse, og det er retssamfund, humanisme, pluralisme og demokrati.  
 Enten individualitet eller kynisme, arrogance og dumhed? – Shit.    
 Og med disse bevingede ord hængende så imposant i luften, lad os da 
vende vore åsyn mod det varslede paradigmeskift som går fra enten-eller til 
både-og! 
 Som vender op og ned på Aristoteles? 
 Som supplerer Aristoteles med et par andre 
måder at anskue verden på.  
 Aristoteles’ logik er så indgroet i vores verdens-
forståelse i Vesten at vi ikke en gang er klarover at 
hans formuleringer er krænget ned over stort set alt, hvad vi tænker og me-
ner. – Og gudskelov at hans tanker fik den indflydelse som de gjorde, må 
man sige, for uden den aristoteliske logik havde vi ingen Renæssance, ingen 
oplysningsfilosofi, ingen moderne naturvidenskab og formentlig heller ikke 
noget frit samfund med ytringsfrihed og sammenhængende argumentation. 
 Fordi? 
 Fordi det var Aristoteles der slog fast – han har 
i hvert fald fået æren for det – at et arguments gyl-
dighed ikke afhænger af emnet, eller hvem der udta-
ler argumentet, men udelukkende af argumentets lo-
giske form. At tale om æbler og pærer gør ikke nød-
vendigvis ens påstand til sand eller falsk. Man kan 
sige sandheder om æbler, og man kan sige usandhe-
der om æbler, og det samme gælder for pærer. Der er 
intet emne som på forhånd garanterer at dét som folk siger, er i overens-
stemmelse med virkeligheden. På samme måde kan grønthandlere og land-
mænd og skolelærere og præster udtale sig om æbler og pærer, men det er 
ikke på forhånd givet at det er mere sandt, dét som kommer fra den ene 

 

We think of cities like Cairo, Mumbai 
(Bumbay), Dhaka, Karachi, Jakarta, 
Lagos, and Mexico City, each with 
perhaps 30 or 40 million people, and 
next to nothing in working govern-
ment services. Tens of millions of new 
urban dwellers will in effect be living 
and working totally outside the legal 
economy or any effective relationship 
with officialdom. 

The Next Christendom 
Philip Jenkins, 2002 

Old Europe 
Old paradigm 

Either you are with us,  
or you are with the terrorists. 

George W. Bush 
20 September 2001 

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 sand-
hed beror nemlig på sammensæt-
ning og adskillelse. 
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eller den anden. Et pro-æble-argument bliver ikke rigtigt, udelukkende af at  
det er præsten der udtaler det.  
 Eller landmanden? 
 For den sags skyld. Sandheden afhænger ude-
lukkende af, om man har undersøgt, hvordan det for-
holder sig med æbler og pærer i virkeligheden, og i 
hvilken grad de konklusioner man siden drager med 
hensyn til æbler og pærer, hænger logisk sammen.  
 Altså empiri? 
 Men fortolket med logikkens regler som værktøj, og her kommer så 
Aristoteles’ logik ind billedet. Står jeg med en frugt i hånden, kan jeg ifølge 
ham sige: denne frugt er enten et æble eller et ikke-æble – den kan ikke væ-
re begge dele på én gang. Tingen udelukker sin modsætning. Jeg vil tillige 
kunne sige: alle æbler er frugter, dette er et æble, ergo er dette en frugt.  
 Aristoteles udviklede sin logik videre end dét, 
og når vi sidder her og påstår at verden, takket være 
Aristoteles, er delt op i æbler og ikke-æbler, i sort og 
hvidt, så er det akademisk set ikke hele sandheden. 
Men i ”folkelogikken”, i den logik der har haft succes 
med at sive uden for universiteterne, der er arven ef-
ter Aristoteles kendetegnet ved at der er skabt et enten-eller mellem dette 
og hint. A er enten B eller ikke-B, æble eller ikke-æble.  
 Men sådan er det ikke, eller hvad? 
 Sådan er det også. Men det er ikke hele sandhe-
den. Det er bare sådan vi har skolet os selv til at tæn-
ke i Europa. Vi har så at sige anvendt den aristotelis-
ke logik på selve logikken og begået den brøler at 
sige ”enten er noget aristotelisk logisk, eller også er 
det ikke logisk”. Går det helt galt, roder vi endda 
tingene sammen og konkluderer at hvis der er tale 
om et ikke-æble, så må det nødvendigvis være en 
pære! Og som om dét ikke var nok, så anvender vi 
også den aristoteliske logik på emner som ytrings-
frihed, helligdom, ”dem og os”, blasfemi, demokrati, sekularisme, islamis-
me og lignende, og så er man enten med, eller også er man imod! Og der-
med er man enten enig og demokrat, eller også er man modstander og 
landsforræder.  

Men sådan kan man ikke stille det op? 
 Man kunne stort set lige så godt sige: ”Enten er I med os, eller også er 

Enhver sætning har en betydning, 
dog ikke som et redksab, men, som 
sagt, ifølge vedtægt. Men ikke en-
hver sætning kan være en udsagns-
sætning, men kun de, som medfører 
sandhed eller usandhed. Ikke i alle 
er der sandhed eller usandhed. En 
bøn er for eksempel en sætning, 
men er hverken sand eller usand. 

 
En påstand er et udsagn, som til-
lægger en ting noget. En benægtelse 
er et udsagn, som fraskriver en ting 
noget.  

Logik 
Aristoteles (384-322) 

 
Da enhver forandring sker mellem 
modsætninger, og modsætninger 
enten kan være enkel modsætnin-
ger (kontrære forhold) eller mod-
sigelser (kontradiktioner), og da en 
modsigelse ikke tillader noget 
mellem de to modsatte ting, er det 
klart, at det ”mellemliggende” må 
gælde enkle modsætninger (kon-
trære forhold”).  
 

Naturforskning i almindelighed 
Aristoteles (384-322) 
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I en pære!” Så ikke alene er den aristoteliske logik gennemsyrende for vores 
måde at tænke på; vi bruger den også forkert!  
 I én ”pærevælling”? 
 Nemlig!  
 Men dét vi skal tale om nu, er ikke kun logik, 
men det er også logik. Jeg vil nemlig meget gerne 
slippe for at få alle de teoretiske logikere på nakken 
på en gang.  
 Hvad skal vi så tale om? 
 Lad os i stedet for at kalde det ”logik”, definere 
det blødt og sige at det vi nu skal tale om, er ”forkla-
ringsrammer”. 
 Paradigmer? 
 Du ved at jeg hader det ord! 
 Du har selv lige brugt det! Og det er vel dét vi taler om? – Du definerede pa-
radigmer som ”forventningsfelter”. 
 Og det er i en eller anden grad dét det er, ja. Men det ord som vi vil 
bruge, er meta-narrativ! Aristoteles’ måde at dele verden op i B og ikke-B er 
ét af de vesteuropæiske meta-narrativer som vi gentager igen og igen for at 
få hold på verden.  
 Et af de få meta-narrativer som postmodernismen ikke har fået gjort kål på? 
 Ikke endnu, i hvert fald. Men det er dét der er på vej. – Måske er dét 
det største europæiske meta-narrativ, i virkeligheden. 
 Så burde det være dét vi skriver ind i EU-traktaten; det aristoteliske meta-
narrativ i stedet for kristendommen? 
 ”Vi, de europæiske folk, som er bundet sammen af den aristoteliske 
logik, afgrænser os hermed i fællesskab fra resten af verden på en gang. 
Enten er man europæer, eller også er man ikke-europæer.” Ja, det ville for-
mentlig virke! – Bortset fra at vi jo altså deler Aristoteles med muslimerne. 
Til gengæld er den arabiske logik et kapitel for sig selv... 
 Men definerede vi ikke også meta-narrativerne som paradigmer i mandags? – 
Bortset fra at vi kaldte dem ”mega-narrativer”… 
 Det gjorde vi. Og logikken er trods alt mere end et meta-narrativ, den 
er et sammenhængende filosofisk værktøj og en måde at beskrive og analy-
sere verden på, og den er et værktøj til sproglig strukturalisme og 
hypoteseren, men den er også et meta-narrativ. Og det er meta-narrativ-
aspektet vi skal kigge på. 
 Det ser ud som om den universelle grundpræmis for vores forståelse 
af verden er at dele den op i modsætninger. Der er altid både B og ikke-B.  

 
Logik eller ikke-logik 

Historien har lært os, at der ingen 
skråsikre sandheder findes. En god 
portion tolerance er nødvendig, og 
en opdeling af verden i sort og hvid 
er den største fare for mennesket 
såvel som for menneskeligheden. 

Bent Melchior 
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Der er ingen nat uden dag, intet lys uden mørke, in-
tet godt uden ondt, intet op uden ned, intet os uden 
dem, verden er og bliver fortolket dualistisk. At det 
er sådan, hænger – jeg var lige ved at sige ”naturlig-
vis”, men jeg vil nøjes med at sige ”formodentlig” – 
sammen med at vores første lærdom i forhold til 
verden er ”mig / ikke-mig”. 
 Spædbarnets første klarovre erfaring? 
 To modpoler. Dualiteten er den universelle erfaring, det interessante 
er, hvordan vi fortolker dualiteten. 
 Immanuel Kant konstaterede i 1787 at siden 
Aristoteles havde logikken ikke formået at tage et 
eneste skridt fremad, og derfor var logikken ifølge 
Kant færdigformuleret én gang for alle og kunne ikke 
formuleres bedre. 
 Men sådan er det ikke? 
 Nej, men på Kants tid nåede det ikke længere. 
Til gengæld formulerede han og filosoffen Friedrich 
Wilhelm Joseph Schelling teorien om tese-antitese-
syntese: man har en tese, denne tese bliver så mod-
gået af sin antitese, og tilsammen bliver de til en syn-
tese. Det er selvfølgelig ikke et opgør med Aristoteles 
som sådan – sjovt nok sagde Aristoteles stort set det 
samme, det er der bare ingen der kan huske, måske 
fordi han har udtrykt det så knudret at det ikke er til 
at hitte rede i – det er bare en blanding af to adskilte 
ting til noget nyt, tredje som så står i aristotelisk 
modsætning til noget helt fjerde. Og efter dem kom Hegel som normalt har 
fået æren for tese-antitese-syntese-idéen. 
 Men i virkeligheden kunne han ikke udstå den?  
 Han kaldte tese-antitese-syntese-halløjet for en 
farveladepotte som man kunne klaske ud over hvad 
som helst! Dét som Hegel talte om, var derimod ”me-
diation”, og det er formentlig dét ord der har ført til 
misforståelsen. 
 Fordi det lyder som noget blandingshalløj?  
 Men for Hegel betød mediation det-lige-nu-
værende-udfald-af-verdens-konstante-tilbliven, og 
denne tilbliven er en vedvarende bevægelse mellem 

 

Menneskets holdning er tvefoldig ifølge 
tvefoldeigheden af de grundord, det kan 
sige. 
Grundordene er ikke enkeltord, men 
ordpar. 
Det ene grundord er ordparret Jeg-Du. 
Det andet grundord er ordparret Jeg-Det; 
heri kan i stedet for Det uden ændring af 
ordparret også indtræde et af ordene 
Hun og Han. 

Jeg og du 
Martin Buber, 1923 

Tese-antitese-
syntese 

Det mellemliggende kræver derfor 
mindst tre ting, for det sidste i en 
forandring er noget modsat (kon-
trært), og i ”mellemliggende” er det, 
som det, der er i forandring, såfremt 
det ifølge sin natur forandres sam-
menhængende, naturlig når, før det 
kommer til det sidste. Og en ting er 
i sammenhængende bevægelse, hvis 
bevægelsen intet eller så godt som 
intet brud efterlader i det, bevægel-
sen foregår i … Dette er indlysende 
for forandringer både med hensyn 
til sted og andre slags.  

Naturforskning i almindelighed 
Aristoteles (384-322) 

 

Hegels mediation 
Ifølge Hegel er al virkelighed et 
resultat af en vorden, hvor mod-
sætninger ophæves, idet de medi-
eres (formidles). 

Politikens Filosofileksikon, 1993 

Udvikling 
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to yderpunkter. Det vil sige to modsætninger som er afhængige af hin-
anden, og derfor ophæves modsætningen gennem mediationen, fordi den 
ene ikke kan eksistere uden den anden. Dét han hæftede sig ved, var pro-
cessen mellem de to. Den proces var dér, hvor verden konstant befandt sig i  
sin udvikling; den udvikling var mediation. IV 

 Den konstante puls mellem lys og mørke, dag og nat? 
 Hvis der ikke var denne konstante svingen el-
ler mediation mellem de to, så skete der ikke en brik, 
så var verden død! Hegel tilfører altså tiden og dyna-
mikken, eller i det mindste tilblivelsen, en ”vorden” 
kan man sige, og han brugte så sin mediation til at 
kigge på historien og dens udvikling frem mod sta-
dig højere niveauer af civilisation. 
 Og så kom Kierkegaard og sagde at, hvis man kunne 
dét, så kunne man også forudsige fremtiden, og kunne He-
gel forudsige fremtiden? Nej, det kunne han ikke. 
 Kierkegaard var et sludrechatol! 
 Og det var Karl Marx så også, fordi han byggede 
sine tanker på Hegel? 
 Altså, de havde jo alle tre deres små særheder... 
 Hegel var ikke et opgør med Aristoteles som sådan, og det var Kant 
og Schelling altså heller ikke; de brugte bare dualiteten til at sige noget helt 
andet, og tilsammen er de så blevet brugt og misbrugt af Karl Marx, og de 
efterfølgende marxister har voldtaget både Aristoteles og Hegel ud over alle 
grænser, så det meste af deres snak har udviklet sig til det rene religiøse 
vrøvl. 
 Hvorimod Cornelius Magnussens store meta-hegelianske über-mega-meta-
narrativ om tidspenduler, fylogenese-epoker og alt mellem himmel og jord ikke er en 
voldtægt af hverken Hegel eller Aristoteles? 
_______________________ 
IV: PS: I Gjentagelsen Sören Kierkegaard sier det fölgne om Hegel: ”Mediation er et udenlandsk Ord, Gjentag-
else er et godt dansk Ord, og jeg gratulerer det danske Sprog til en philosophisk Terminus. Det bliver i vor Tid 
ikke forklaret, hvorledes Mediationen forekommer, om den resulterer af de tvende Momenters Bevægelse, og i 
hvilken Forstand den da allerede forud er indeholdt i disse, eller om den er noget Nyt, der træder til, og da 
hvorledes i denne Henseende er den græske Overveielse af Begræbet kinaesis, der svarer til den moderne 
Kategori ”Overgangen”, i høi Grad at paaagte. Gentagelsens Dialektik er let; thi det, der gjentages, har været, 
ellers kunde det ikke gjentages, men netop det, at det har været gjør Gjentagelsen til det Nye. Naar Grækerne 
sagde, at al Erkjenden er Erindren, saa sagde de, hele Tilværelsen som er til, har været til, når man siger at 
Livet er en Gjentagelse, saa siger man: Tilværelsen, som har været til, bliver nu til. Naar man ikke har Erin-
dringens eller Gjentagelsens Kategori, saa opløser hele livet sig i en tom og indholdsløs Larmen.” 
 However, Peter P. Rohde i noterne til Gjentagelsen har fölgne comment: ”Mediationen er et udenlandsk 
Ord, men det blev ikke brugt af Hegel, der talte om Vermittlung.”  
 According to Knallhatt, Kierkegaard og Rohde, altsaa Hegel hverken talte om tese-antitese-syntese 
eller mediation, men formidling. Desvär, som sagt, folkne paa The Grundtvig and Kierkegaard Library ligger i 
flytterod, saa det har värt ikk mulit og faa jälp a dem. Maaske man ska bar la Kierkegaard self faa det siste 
ord; her osse fra Gjentagelsen: ”Det er utroligt, saa megen Blæst der i den hegelske Philosophi er blevet gjort 
af Mediationen, og saa megen taabelig Passiar, der under det Firma har nydt Hæder og Ære.” 

Den rene tænkning er skredet frem 
til Modsætningen mellem den sub-
jektive og det objektive. Og den 
sande Forsoning af Modsætningen 
er den Indsigt, at denne Modsæt-
ning, naar den bliver drevet paa sin 
absolutte Spids, opløser sig selv, 
at, som Schelling siger, det mod-
satte i sig selv er identisk, og ikke 
blot i sig selv, men at det evige Liv 
består deri evigt at producere og 
evigt at forsone Modsætningen. At 
se Modsætningen i Enheden og En-
heden i modsætningen, det er den 
absolutte Viden. Og Videnskaben 
er dette at have Viden om denne 
Enhed i hele dens Udvikling i Kraft 
af sig selv. 
Forelæsninger over Filosfiens Historie 

G.W.F. Hegel 
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 Det kan du jo selv tænke over. I modsætning til dine gamle marxist-
venner er jeg nemlig ikke dogmatiker. Tvivl, min kære! Dét er det eneste, 
jeg vil tvinge dig til. – Og on than note... lad os se, hvad der sker, når man 
siger farvel til Aristotelesmonopolet! Der er nemlig kommet nye boller på 
suppen. Kant tog fejl, logikken var ikke færdigudviklet af Aristoteles. 
 Den nye logik er bare ikke sivet ud i vores almene meta-narrativ? 
 Den har nemlig indtil videre holdt sig inde hos 
akademikerne, hos de teoretiske logikere, matemati-
kerne og i et vist omfang diverse ingeniører og com-
puter programmører. Men snart vil den også nå os 
andre i en eller anden folkeudgave, og så vil det æn-
dre radikalt på vores meta-narrativ. 
 Paradigme, med andre ord? 
 Eller forventningsfelt. Og det nye forventningsfelt vil jeg helt grund-
læggende definere som et farvel til vores binære aristoteliske enten-eller 
dualitet, og et goddag til komplementariteten og til kontinuumet mellem de 
to yderpunkter, Både-Og’et!  
 Helt konkret skal vi nu til at tale om fem forskellige både-og’er som 
bliver vores nye meta-narrativer: komplementariteten, usikkerhedsrelatio-
nen, superpositionen, fuzzy Logic og yin-yang. – Kender du noget til Niels 
Bohr? 
 Det var ham der opfandt kvantefysikken? 
 Kender du noget til den?   
 Nu er kvantefysik ikke liiige min stærke side… 
 Er du så ikke glad for at jeg nu har tænkt mig 
at fortælle dig om det? 
 Jeg har ligget urolig de sidste par nætter og frygtet at jeg risikerede at gå i 
graven uden! 
 Den bekymring slipper du så for nu! – Den klassiske fysik havde seks 
forudsætninger. 
 Newtons fysik? Den ”lineære” fysik som vi talte om i forgårs? 
 Al den fysiske videnskab som kom før kvanteteorien, og som var de 
uomtvistelige sandheder for al naturvidenskab og fysik frem til begyndel-
sen af 1900-tallet. De seks forudsætninger for den klassiske fysik var som 
følger:  
 Ét: Universet var en gigantisk maskine som befandt sig i et frame-
work af absolut tid og sted, og bevægelse af enhver art kunne forstås på 
samme måde som vi kender det fra de simple bevægelser som smådele 
foretager i andre maskiner. Tingene påvirkede hinanden som hjulene i et 

 

Farvel Enten-Eller 
Goddag Både-g 

The flag does not wave in the wind;  
the wind does not wave the flag.  
The flag and the wind are 
interwaving. 

Reb Zalman 

 

Kvantefysik 
Einstein:  
Gud spiller ikke med terninger! 
Bohr: 
Jo, og han snyder også! 
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urværk. Selv hvis der var dele af det eksisterende univers som ikke kunne 
visualiseres, så gjaldt alligevel at de bevægede sig efter samme klassiske 
regler. 
 To: Al ændring af et legemes bevægelse var udtryk for at der var 
kræfter som påvirkede legemet; alting havde en årsag.  
 Altså ikke blot et menneskeligt legeme, men også ting? 
 Eksempelvis Galileis to kugler som han droppede fra tårnet i Pisa. – 
En begivenhed havde altid et sted og en tid, og hvis et legeme ændrede sin 
retning eller hastighed, så kunne man altid se summen af kræfterne, også 
selvom man måske ikke kunne påvise selve kræfterne. Der var en simpel 
kausalsammenhæng; en årsag-virkning som ingen stillede spørgsmålstegn 
ved. 
 Tre: Når et legemes bevægelse var kendt på et givet tidspunkt, så 
kunne det også bestemmes, hvordan det ville bevæge sig på et hvilket som 
helst andet tidspunkt, uanset om dette tidspunkt lå ude i fremtiden eller i 
fortiden. Intet var behæftet med usikkerhed, alt var konsekvensen af en tid-
ligere årsag. Systemet var deterministisk med andre ord, og det var dét, vi 
kaldte ”lineært” i mandags. 
 I modsætning til ikke-lineært eller kaotisk? 
 Nemlig. Universet var en beregnelig maskine; al bevægelse havde en 
årsag, og én årsag havde én virkning. Men der var tre præmisser mere:  
 Den fjerde antagelse i den klassiske fysik var, at lysets egenskaber var 
fuldstændigt beskrevet i Maxwells elektromagnetiske bølgeteori der bygge-
de på Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen, og man var med andre ord 
forvisset om at lyset er elektromagnetiske bølger. 
 Den femte antagelse var, at der var to fysiske modeller til at repræ-
sentere energi i bevægelse: den ene model var partiklen som var en sfære 
der var rund som en billardkugle og ikke til at trænge ind i, og den anden 
model var bølgen, ligesom vi kender bølger fra havet. Og pointen var at de 
så ud som to vidt forskellige og urelaterede fænomener. De to modeller 
vedrørte hver deres ting og udelukkede hinanden. 
 Den sjette og sidste antagelse var, at det var muligt at måle – i en hvil-
ken som helst grad af nøjagtighed – en hvilken om helst egenskab ved et 
hvilket som helst system, for eksempel temperatur eller hastighed. Hvis det 
var meget små og påvirkelige ting man målte på, så skulle man blot reduce-
re den intensitet, hvormed man foretog målingen eller korrigere teoretisk 
for den påvirkning som det måtte medføre at man undersøgte emnet, så 
kunne man komme frem til sikker viden om fænomenet. 
 Sig lige dét igen! 
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 Hvis man skal måle om en blomme er moden, skal man ikke nødven-
digvis gøre det ved at baske til den med et baseball-bat. Ikke hvis man har 
tænkt sig at spise blommen, i hvert fald. Enten finder man noget blødt til at 
føle på blommen med – sin finger, eksempelvis – eller også skal man være 
ekstremt varsom med battet. Det samme mente man gjaldt, hvis man skulle 
måle på atomerne og universets mindste bestanddele: med tilstrækkeligt 
fine og ”nænsomme” målemetoder kunne man måle og studere alt. 
 Dét var i al sin korthed sådan den fysiske verden så ud omkring år 
1900-nul-dut. 
 Og som vel egentlig svarer meget godt til dét jeg 
lærte i fysik i skolen? 
 30 år senere var det hele skudt i smadder! 
 Af Niels Bohr? 
 Af Albert Einstein, Max Planck, Erwin Schrödinger, Wolfgang Pauli, 
Werner Heisenberg, Paul Dirac, Louis de Broglie, Max Born og især Niels 
Bohr. Einstein troede aldrig på kvanteteorien, men tilløbet til den begyndte 
med Einsteins relativitetsteori i 1905 – som siger hvad? 
 At alt er relativt? 
 Men hvad betyder det? 
 Øh… 
 Det betyder at der ikke er noget ”fikspunkt” i 
universet, hvorfra alt udgår eller i forhold til hvilket 
alt kan måles. Bortset fra én ting: lysets hastighed.  
 Så i virkeligheden burde det hedde Einsteins Urelativitetsteori? 
 Det burde den faktisk. Det mekaniske relativi-
tetsprincip – altså at alting kun har hastighed og po-
sition i forhold til noget andet – blev formuleret al-
lerede af Newton og Galilei, så på sin vis kan man 
sige at Einstein bare gjorde Kopernikus’ og Giordano 
Brunos og de to andres arbejde færdigt.7   

                                                 
7 Note til mig selv: Mærkeligt at relativitetsteorien ikke har sat større fingeraftryk på de økono-
miske teorier. Generelt forudsættes uudtalt at pengene har den værdi der er påtrykt dem, om 
end den enkelte valuta kan svinge i forhold til andre valutaer eller nationalbanken kan foretage 
en op- eller nedskrivning. Men med Elliott og hans waves burde det stå klart for enhver at der 
ikke eksisterer noget af absolut værdi. Al værdi handler om stemninger og forventninger i 
nogle biologiske systemer, som historien har vist os i bund og grund er temmelig uberegnelige. 
Bedste eksempel er den gang tulipanløg var hotteste investeringsobjekt og hele molevitten 
pludselig mistede al værdi og ruinerede nogle af Europas rigeste familier på ingen tid. I 
princippet er det vel ikke anderledes med guld, ædelstene, sjælden kunst, antikviteter og fast 
ejendom? Det er vel kun fordi vi historisk set har bildt hinanden ind at det er noget værd, at 

At Rutherford’s Manchester labora-
tory in 1912, the ”Great Dane” 
began his relentless search for the 
deepest understanding of quantum 
physics, which continued for 50 
years to his death in 1962. 

In this great endeavour, there is no 
one to compare with Bohr, not even 
Einstein. He is the grandfather of 
quantum physics, proposing the 
first ideas and working with just 
about everyone who made 
contributions to the theory’s 
development. 

He arrived in England in 1911 with 
a large dictionary and the complete 
works of Charles Dickens from 
which to study English. In spite of 
his language limitations, Bohr had 
great self-confidence and an 
unbelievable capacity for hard 
work. 

Introducing Quantum Physics 
J.P. McEvoy and Oscar Zarate, 1996 
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 Det tætteste Einstein kom på en konstant, var lysets hastighed. Men 
selv dét fandt han ud af at der er problemer med, for når vi inkluderer tyng-
dekraften, så er heller ikke tidens forløb konstant længere, og hvis ikke ti-
den forløber på samme måde over alt, hvad skal vi så måle lysets hastighed 
i forhold til? Så det var den første af den klassiske fysiks seks forudsætnin-
ger som faldt.  
 Dernæst begyndte atomet at volde kvaler. Ikke mindst da man fandt 
ud af at det ikke i sig selv var udeleligt, men tværtimod bestod af en række 
atomare partikler som opførte sig højst uberegneligt. Der var i sagens natur 
ingen som kunne se disse partikler, men ud fra den måde de opførte sig på 
og de spor de satte, når man målte dette eller hint fænomen, kunne man 
konstatere at atomerne trodsede al sund logik. Ikke mindst kom det som et 
chok, da man måtte erkende at den eneste forklaring som gav nogen form 
for mening med hensyn til lyset, var at fotonen er både en partikel og en bøl-
ge. Og i 1923 fandt man ud af at elektronen også er det. Dét stred lodret 
imod al videnskabelig god latin. Det var to forudsætninger mere som røg. 
 Fysikken rystet i sin grundvold? 
 Totalt! Ind på scenen trådte så Niels Bohr og 
fejede de sidste tre antagelser af banen: 
 Dels konstatede han, at hvorvidt elektronen 
skal beskrives som en bølgebevægelse eller en parti-
kel, afhænger af, hvilken form for måling vi foretag-
er. Men selv om de to målemetoder og deres resulta-
ter i og for sig udelukker hinanden, så siger de begge 
noget væsentligt om lyset, ergo kan vi ikke bare smi-
de den ene forklaring væk, vi er nødt til at beholde 
dem begge to for at kunne lære, hvad lys er. Også selvom de modsiger 
hinanden.  
 Dette paradoks er komplementaritetsprincippet: at to fænomener 
gensidigt udelukker hinanden og samtidig supplerer hinanden, fordi begge 

                                                                                                                  
det er noget værd? Simpelt eksempel: hvor meget er en femkrone værd? 5kr ville man vel 
mene. Men hvad så hvis banken er lukket og man skal i vaskekælderen, hvor maskinerne kun 
accepterer femkroner? Er en femmer så 6kr. værd? 7kr.? En hel tier? 
- Et andet eksempel er de afdragsfrie huslån. Enhver idiot må da have kunnet sige sig selv, at 
de ikke gør huslejen mindre for nogen, de sætter bare ejendomspriserne i vejret. De eneste som 
har noget ud af en sådan finansieringsform er de sælgere som før har siddet i husene / lejlig-
hederne med et almindeligt annuitets- eller flexlån, fordi de nu kan få en højere kontantpris 
ved et salg end de kunne tidligere. Markedet tager den pris for en bolig som der er penge mel-
lem hænderne på folk til at dække de faste udgifter med. Husene i sig selv har ikke nogen 
absolut værdi. It’s all perception.  

 
…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 mate-
rielle legemers opførsel og vor i agt-
tagelse deraf. 

Biologi og Atomfysik 
Niels Bohr 
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er nødvendige. Valget af målemetode afgør med andre ord undersøgelsens 
resultat, og det strider radikalt med den klassiske fysiks antagelser om at 
verden er objektivt målbar.  
 Fordi bare ved at foretage en aflæsning af verden, så påvirker man den? 
 Og dét gør reelt verden ubestemmelig. – Hvilket ikke var så godt for 
den tids naturvidenskabelige selvforståelse.  
 Men kvantefysikken handler også om at kvan-
tet – som er den absolut mindste og udelelige atomare 
partikel – springer. Fra én bane i atomet til en anden, 
og der er ikke nogen årsag! Ikke nogen man kan reg-
ne eller måle sig frem til, i hvert fald. Det er totalt uforudsigeligt og strider 
også radikalt mod den ”gamle” fysik. 
 Hvor der altid var sammenhæng mellem årsag og virkning? 
 Nemlig. Desuden kan man ikke måle en partikels sted og hastighed 
på en gang eller med ubegrænset nøjagtighed, altså den klassiske fysiks 
forudsætning om at alt kunne måles. At det ikke kan lade sig gøre, skyldes 
simpelthen at jo mere nøjagtigt den ene størrelse måles, desto mere unøj-
agtig bliver samtidig målingen af den anden.  
 Sig lige dét igen... 
 Vi kan måle stedet med 100% nøjagtighed, men så er det umuligt at 
sige noget om hastigheden. Vi kan også måle hastigheden med 100% nøjag-
tighed, men så er det partiklens placering, vi ikke kan sige noget om. 100% 
det ene sted giver 0 nøjagtighed det andet sted. Det er dét der hedder Hei-
senbergs usikkerhedsrelation. Heisenberg var én af Bohrs elever, og usik-
kerhedsrelationen er det andet både-og i kvantefysikken. Hastighed og sted 
er med andre ord i sig selv komplementære størrelser: samtidig med at de 
gensidigt udelukker hinanden, er de begge nødvendige for at få en fuld-
stændig beskrivelse af naturfænomenerne.  
 Surt show? 
 Det bliver endnu mere surt. For dét som Bohr 
også indså – og det gjorde han sammen med fysiker-
ne Heisenberg, Pauli og Born – det var at beskrivelsen 
af et atomsystems tilstand; altså hvordan de atomare 
partikler bevæger sig i forhold til hinanden i det kon-
krete tilfælde er udefinerbar, før selve målingen fore-
tages. Det vil sige at indtil der er nogen der begynder 
at måle på atomet, er dets tilstand kun rent potentiel 
og dets egenskaber kun rent hypotetiske. Vi kan ikke 
sige noget om atomet uden at påvirke det. Der eksisterer ikke nogen objek-

Kvant –et, -er [kvan’t] den mindst 
tænkelige mængde hvori elektro-
magnetisk stråleenergi kan om-
sættes til stof. 

Vi stilles her over for et erkendelses-
problem, der er helt nyt inden for 
naturvidenskaben, hvor al beskrivelse 
af erfaringer hidtil har hvilet på den 
allerede bag almindelig sprogbrug 
liggende forudsætning, at det er mu-
ligt skarpt at skelne mellem objekter-
nes opførsel og de midler, hvormed 
de kan iagttages; en forudsætning, 
der jo ikke alene er fuldt berettiget 
ved alle dagligdags foreteelser, men 
tillige danner hele grundlaget for den 
klassiske fysik, der netop gennem 
relativitetsteorien har fundet så 
vidunderlig en afrunding. 

Fysikkens erkendelseslære og 
menneskekulturerne 

Niels Bohr 
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tiv virkelighed eller nogen konkret tilstand med hensyn til atomer, kun i dét 
øjeblik nogen måler på atomet, bliver dets egenskaber til. 
 Betyder det så at der slet ikke er nogen objektiv virkelighed? 
 Har du hørt om Schrödingers kat? 
 Miav? 
 En af kvanteteoriens antagelser er at kvantet, indtil der er nogen der 
begynder at måle på det, befinder sig i en superposition. Det vil sige at der 
er to eller flere overlejrede muligheder på en gang for, hvor det kan optræ-
de; superpositionen udtrykker at mulighederne blander sig med hinanden 
og påvirker hinanden. Der er et samspil mellem mulighederne, muligheder-
ne er i spil med hinanden, i vekselspil med hinanden kunne man sige. – Og 
hvis det ikke er til at forstå, så er det fordi der i virkeligheden aldrig er no-
gen der har kunnet beskrive det uden brug af matematik, så nærmere kom-
mer vi det ikke, men kvanteteorien handler om muligheder, og at mulighe-
derne først kollapser i et udfald i dét øjeblik vi kigger.  
 Schrödinger troede ikke på kvanteteorien, så for at bevise, hvor idio-
tisk den var, opstillede han følgende scenario: i en kasse er en kat og en an-
ordning som slipper ét kvant ud ad gangen. For katten gælder at dens liv 
afhænger af kvantet. Er kvantet i den ene tilstand er katten død, er kvantet i 
den anden tilstand, er katten levende. Nu bliver kvantet så sluppet ud til 
katten, og givet at kvantet befinder sig i en superposition, er katten dermed 
både død og levende på en gang. Indtil nogen åbner 
kassen og kigger ned. I dét øjeblik ved kvantet, hvor 
det befinder sig, og katten er enten død eller levende. 
 Indtil nogen kigger er den både og? 
 Ifølge Schrödinger. 
 Stakkels kat. 
 I dét øjeblik vi interagerer med kvantet, realiseres 
den ene af de to muligheder – kvantet kan ikke vælge; først når vi kigger, 
kommer udfaldet. Selve fænomenet og målingen i sig selv komplementerer 
altså hinanden. 
 De udelukker, men supplerer hinanden? 
 Fuldstændigt ulogisk, ikke? 
 Det giver jo ingen mening. Jeg kan måske godt for-
nemme, hvad det betyder, men jeg tror ikke helt at jeg kan 
forstå det. 
 Det skal du ikke være ked af. Selv alle de ni 
atomfysikere som deltog i frembringelsen af denne her erkendelse, og som 
alle sammen fik Nobelprisen før eller senere, havde vanskeligt ved at forstå 

De forskellige sider af kvantefænome-
nerne, der optræder under forsøgs-
betingelser som således gensidig 
udelukker hverandre, må derfor på 
ingen måde betragtes som modstri-
dende, men opfattes som ”komple-
mentære” i en hidtil ganske ukendt 
forstand. 

Biologi og Atomfysik 
Niels Bohr 

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


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

105 

det. Faktisk troede de dårligt nok selv på det, da de endelig havde indset at 
det måtte være sådan det hang sammen. Einstein nægtede simpelthen at 
acceptere at kvanteteorien kunne være sand! 
 Hvorfor det? 
 Fordi dét som kvanteteorien helt fundamentalt betyder, er at univer-
set er uforudsigeligt. Vi har ikke nogen mulighed for at konstatere årsags-
sammenhænge, når vi befinder os inde i atomet og har med kvanterne at 
gøre. Kvantet kan springe fra én position i atomet til en anden, og der er 
ingen, absolut ingen forudsigelighed eller beregnelighed forbundet med 
hvornår, hvorfra eller hvorhen kvantet finder på at springe. Der er sandsyn-
lighed, men ikke forudsigelighed. Idéen om at med fuld viden om tingenes 
faktiske tilstand her og nu kan vi forudsige alting, bare vi har en regnema-
skine som er stor nok, den holder simpelthen bare ikke! Og det er noget 
logisk snavs, og det var dér det endelige brud med Newton indtraf! Einstein 
ville ikke acceptere det, og Bohr insisterede på at Einstein tog fejl.  
 Så hvad så? 
 Så givet at spørgsmålet ikke befinder sig i en eller anden superposi-
tion, men at vi allerede har kigget, så er kvantefysikken faldet ud til Bohrs 
fordel: Niels havde ret, Albert tog fejl! Verden ser kun ud som den gør, for-
di vi kigger på den.  
 Lyder ikke synderligt betryggende... 
 Kvanteteorien giver os altså muligheden for et 
meta-narrativ, hvor to uforenelige udfald er super-
positionerede. De to udfald er hinandens modsætninger og udelukker gen-
sidigt hinanden, men indtil vi kigger, er de ét, nemlig superpostitionen. 
Først idet vi kigger, kollapser superpositionen i et konkret udfald. 
 Sig lige dét igen. 
 Det er naturen, der tvivler.  
 Og først, når vi kigger, kommer der et resultat? 
 Indtil da er den både-og.  Superpositionen er altså vores tredje både-
og. 
 Samtidig er dét vi undersøger ved partiklernes tilstand i sig selv kom-
plementært: at måle nøjagtigt på den ene faktor udelukker at man kan måle 
nøjagtigt på den anden faktor. Det var Heisenbergs usikkerhedsrelation: ha-
stighed og sted udelukker gensidigt hinanden, men man er nødt til at inklu-
dere begge dele for at kunne sige noget om systemet.  
 Altså endnu en umulighed? 
 Hvis man vil have nøjagtige svar, ja.  
 Så nøjagtige svar findes ikke? 

Superpositions-
komplementaritet 

Usikkerhedsrelations-
komplementaritet 
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 Ikke når det kommer til at måle på virkeligheden. Du kan ikke sige at 
bilen er dér eller dér med 120 kilometer i timen. Du kan kun sige at bilen 
har tilbagelagt den eller den distance med 120 kilometer i timen. 
 Så dét var altså tre både-og’er til vores nye meta-narrativ: komple-
mentariteten, usikkerhedsrelationen og superpositionen. Men der er endnu 
to både-og’er på vej til vores nye meta-narrativ. – Har du hørt om Fuzzy 
Logic? 
 Heller ikke.  
 Det skal du heller ikke være ked af. Dels er den 
så ny at den også er én af de videnskaber som ikke er 
sivet uden for de akademiske eller tekniske miljøer 
endnu – faktisk er det kun inden for matematikken 
og visse dele af ingeniøruddannelserne og semantik-
ken at man overhovedet kan regne med at folk har hørt om fuzzy logic – 
dels får du nu også at vide, hvad dét er! V  

 Jeg er så heldig! 
 Du aner ikke, hvor privilegeret du i virkeligheden er! – For at du kan 
forstå rækkevidden af fuzzy logic, skal vi lige have den traditionelle logik 
helt på plads først. 
 Det troede jeg at vi havde? Aristoteles: A kan ikke være både B og ikke-B på 
samme tid? 
 Dét som logik helt basalt handler om, er at dele verden op i klasser; at 
klassificere verden og fælde sande eller falske domme om de klasser man 
har opdelt dem i.– Har du hørt om Cantor sets? 
 Hvad tror du selv? 
 Der må altså være ét eller andet helt grundlæg-
gende galt med de skoler du har gået i! Men så er det 
godt at jeg har fotokopieret en planche som jeg har ta-
get med til dig her: 
 Cantor sets er opkaldt efter den tyske matema-
tiker, Georg Cantor, som i slutningen af 1800-tallet og 
begyndelsen af 1900-tallet formulerede nogle helt basale regler for, hvorvidt 
ting hører til den ene klasse, det ene sæt eller det andet.   
 Han definerede sæt som klasser af klart definerbare, adskillelige ob-
jekter, sådan som vores intuition eller intellekt forstår dem. Ordet ”adskil-
lelige” er nøgleordet her: Cantor lagde sig i kølvandet på den aristoteliske  
______________________ 
V: PS: Knaldhat synes og ha baseret dette kapitel paa Daniel McNeill and Paul Freiberger, Fuzzy Logic. Der er 
et nummer a formelle distinctions som han kommer ikk närmere ind paa. For den klassiske logic blandt andet 
forskellene i Law of Contradiction og Law of the Excluded Middle, lissom heller ikk indn for fuzzy logic han er 
helt precise. Fuzzy one might call him... 

 
Fuzzy Logic 

In making a mound, if I stop when 
one basketful more should end it, it 
is I that stop. In leveling ground, if 
I go on after throwing down one 
basketful, it is I that proceed.  

 K’ung Futze 
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logik, og når han gjorde sine klasser af ting og sager til sæt, så trak han en 
skarp streg rundt om dem: både tingene ude i verden og betydningen af 
ordene inde i vores hoveder er, ifølge Cantor, klart afgrænsede fra hinan-
den. Æbler for sig og pærer for sig. Både, når vi taler om de konkrete frugter 
og de ord som vi bruger til at betegne frugterne med. Hvis jeg har en klasse 
af bananer, så er alt det andet ikke-bananer. Hvis jeg har en klasse af klassis-
ke logikere, så er resten ikke-logikere. Man kan ikke blande bananer og ap-
pelsiner; de må tælles hver for sig.  
 Jamen det er jo bare mængdelære! Det havde vi i 
tredje eller fjerde klasse! 
 Det var ikke kun forberedelse til revolutionen 
det hele? 
 Vi har sikkert talt røde æbler og kulak-æbler! 
 Så ved du også, hvad en fællesmængde og en 
foreningsmængde er? 
 Fællesmængden er der, hvor de lapper over, og foreningsmængden er de to 
tilsammen. – Eller også er det omvendt? 
 Nej, det var rigtigt nok. Desuden kan begreberne tilhøre undergrup-
per: klassen med Ingrid Marie tilhører sættet af æbler. Og samtidig tilhører 
klassen af æbler sættet af frugt. Men grundpræmissen er stadigvæk at be-
greberne er klart adskilte. 
 Men det er de jo? Hvis jeg siger “æble”, så tænker jeg jo på et æble. Så tæn-
ker jeg jo ikke på en appelsin eller en cykel, for eksempel.   
 Og hvis jeg siger ko, så tænker du ikke på en hest? 
 Præcis. 
 Men hvad så, hvis jeg siger: hvad er mest et æble, et æble eller en pære? 
 Æblet, selvfølgelig? 
 Godt. Hvad så, hvis du har et æble i plastic og et æble du lige har købt 
hos grønthandleren? 
 Hvad er så mest et æble? Det fra grønthandleren, naturligvis. 
 Og hvis du har et æble i plastic og en pære i plastic? 
 Æblet i plastic. 
 Men hvad så, hvis du har et æble i plastic og en pære du kan spise? 
 Hvad er så mest et æble? Er det så ikke stadigvæk plasticæblet? 
 Og hvad er mest et æble: en pære eller en appelsin?  
 Det er pæren vel så? – Eller dét er der vel ikke nogen af dem der er? 
 Ikke hvis du spurgte Aristoteles eller Cantor. – Så I havde mængde-
lære, men I nåede aldrig frem til at diskutere præmissen for selve mængde-
læren som sådan? – Heller ikke i de større klasser? 

Men: et lig har så sandelig den 
samme facon, men alligevel er det 
ikke et menneske. Endvidere kan 
en hånd, der er lavet af noget 
tilfældigt (bronze eller træ) umuligt 
være en hånd eller andet af navn, 
ligesom en tegning af en læge. 

Aristoteles 
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 Det var altid pærer for sig og æbler for sig. 
 Hvis du nu har en bunke sand og fjerner ét sandkorn, har du så stadig 
en bunke sand? 
 Ja. 
 Og hvis du fjerner ét sandkorn mere, er bunken 
der så også? 
 Selvfølgelig. 
 Så hvis vi kun fjerner ét sandkorn, så er vi enige om at der hele tiden 
er en bunke tilbage? 
 Ikke til sidst. Så er der jo kun ét sandkorn tilbage. Eller slet ikke noget? 
 Hvornår er bunken så ikke en bunke mere? 
 Når den ikke rager op mere? 
 Men hvornår gør den ikke længere dét? – Hvornår er en bakke et 
bjerg, og hvornår er en dam en sø? Hvor langt væk er langt væk?  
 Det er vel noget man beslutter? 
 Temperatur, afstand, skønhed, venlighed, behag, dårlig mave og krig, 
en hel masse andre ting giver det slet ikke mening at dele op i et binært en-
ten-eller; de kommer i grader. En kniv er ret meget et våben, en banan er 
ikke særligt meget et våben. Hvis Carsten har en Toyota Corolla og sætter 
en ny motor i, er det så stadig den samme bil? Når han bagefter skifter chas-
siet og sætter spoilere på, er det så også den samme bil? Når han skifter hju-
lene og sætter brede fælge og nye dæk på? Når forsæderne bliver skiftet ud 
til Recaro, og bagsædet ryger til fordel for et sæt højttalere og en sub-woofer? 
Når ratstammen ryger, og selve rattet bliver sådan et lille rally ét med læder? 
Når gearkassen bliver skiftet, og røven bliver løftet? Når han sælger vidun-
deret, og den nye ejer indregistrerer den med en anden nummerplade? Hvor-
når er Carstens bil ikke længere den samme bil? 
 Fuzzy logic er lige så dualistisk som Aristote-
les’ logik, men den er ikke binær som han er. Hvor 
hans formelle logik handlede om enten-eller, så 
handler fuzzy logic om mere-eller-mindre. Du kan 
også sige det på en anden måde: den klassiske logik 
er digital, fuzzy logic er analog.  
 Hvordan digitalt og analogt? 
 Digitalt, ligesom kredsløbene i din digitale computer: tændt eller 
slukket; ét eller nul. Analogt: skruende op eller ned; glidende overgange. 
Fuzzy logic handler om det kontinuum som ligger inde mellem de to yder-
punkter. 
 Det er en helt anden måde at tænke modsætningerne på? 

The things of the universe are not 
sliced off from one another with a 
hatchet, neither the hot from the cold 
nor the cold from the hot. 

Anaxagoras (500-428) 

Fuzzy logic 
 

OK, det var jo ikke lige meningen, at det 
grå blev hakket. Sorry. Læseren må her 

bruge sin fantasi og få det til at se glidende 
ud i sit hoved. 
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 Og dét får radikale konsekvenser for vores meta-fortælling. Anskuel-
sen er nemlig et grundlæggende farvel til mange af vores pubertetsepokes 
ofte uudtalte præmisser. 
 Vi tager bare Aristoteles’ meta-fortælling for givet 
og tænker ikke en gang over at det er gennem den vi ser 
alting? 
 Fuzzy logic er et farvel til den måde at se ver-
den på. Eller rettere: den er både farvel og goddag, 
den eliminerer ikke den tidligere måde at se verden 
på, den supplerer den. 
 De komplementerer hinanden? 
 For så vidt som de ikke i visse tilfælde glider 
over i hinanden. Rent konkret har fuzzy logic en 
masse anvendelsesmuligheder og kommer til at æn-
dre vores måde at tænke på, både inden for compu-
tervidenskaberne, hvor den blev ”opfundet” eller formuleret, og inden for 
så forskellige områder som politik, medicin, økonomi, ingeniørfaget, kemi, 
you name it! 
 Hvordan det? Er det ikke bare en filosofisk spidsfin-
dighed? Om jeg tænker i B eller ikke-B og ser sort og hvidt 
som to adskilte størrelser, sort modsat hvidt ifølge Aristo-
teles, eller jeg ser dem som yderpunkter på en skala der er 
mixet i forskellige grader, hvis jeg skal have en spand ma-
ling, så køber jeg den jo i den farve jeg har brug for, nogen 
gange er det sort maling, andre gange en grå maling, men 
det har jeg jo kunnet gøre hele tiden, selvom vi, som du 
siger, tænker i et aristotelisk enten-eller. Hvad er forskellen 
i praksis? 
 Hvad talte vi om i går? 
 Barndomsepoken og de andre epoker. Menneskets erkendelse? 
 Hvornår blev mennesket menneske? Da vi havde sprog? Da vi gik 
oprejst? Da vi begyndte at fremstille kunst? Hvor meget sprog skulle der til, 
for at vi var mennesker? Vi deler cirka 98% af vores DNA med chimpanser-
ne; hvor oprejst skulle vi gå, for at vi ikke længere var aber? Hvor praktisk 
uanvendelige skulle vores frembringelser være, for at det var kunst? Hvor 
meget menneske er en chimpanse som har lært tegnsprog? En chimpanse 
som ikke har? – Kan du se forskellen i anskuelsesmetode? 
 Biblens syn på forholdet mellem menneske og dyr er digitalt aristotelisk, men 
evolutionen er analog eller ”fuzzy”? 

In talking of development we 
emphazise how permeable the 
boundaries are. Where do you 
draw the line between you and the 
air? As it goes up your nose, or 
into your lungs? Or when its 
molecules cross the barrier to 
your blood? Where is the line 
between your ideas and mine as 
you read? The living, growing 
system is not walled off from the 
world; it is a node of interaction 
with the world. 

Lucy’s Legacy 
Allison Jolly, 1999 

Jerry: 
Oh look Elaine, the black 
and whithe cookie. I love 
the black and white. Two 
races of flavour living side 
by side in harmony. It’s a 
wonderful thing, isn’t it? 

Elaine: 
You know, I often wonder 
what you’ll be like when 
you’re senile. 

Jerry: 
I’m looking forward to it. 

Elaine: 
Yeah, I think it’ll be a 
very smooth transition for 
you. 

Seinfeld 
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 Hvornår var klaroverheden klaroverhed? Hvor-
når var sproget sprog? – Vi kan ikke trække en streg i 
sandet og sige ”nu er vi mennesker, dér skete det!”. 
Men det er den måde vi hidtil har forstået os selv på i 
vores del af verden: der var vandtætte skotter mellem 
os selv og de andre dyr; vi var ikke bare forskellige 
til en vis grad, vi var to fuldstændigt forskellige og uforenelige størrelser. 
Tænker vi binært, kan vi dominere naturen og føle os ”hævet over den” 
eller ”uden for den”, tænker vi fuzzy, bliver vi en del af den og må indgå i 
den på lige fod med de andre livsformer.  
 Det er Darwin om igen? Fuzzy logic kan i virkelig-
heden blive grundlaget for en helt ny slags etik? 
 Tag alle vores kulturer, for eksempel. De er slet 
ikke nær så klart afgrænsede fra hinanden som vi ger-
ne vil gøre dem til; overgangene er fuzzy. Tag tids-
pendulerne som vi talte om i går: hvornår er Oplys-
ningstiden blevet til Romantikken? Hvornår er Vikingetiden ikke længere 
Vikingetid, men Middelalder? Hvornår er Det romerske Imperium ikke 
længere Det romerske Imperium men Pavedømmet? Kristendommen er i 
det hele taget et godt eksempel: det kristne memplex er ikke det samme 
inden for alle grene af kristendommen og har fuzzy grænser til samfundets 
øvrige memplexer. Den er heller ikke blevet til på én gang, men opstod 
gradvist. 
 Hvor meget før-kristen mytologi er der i kristen-
dommen? 
 Hvor meget Gilgamesh er der i Det gamle Tes-
tamente? Hvornår er de jødekristne menigheder kris-
tendom? Hvor meget jødedom er kristendommen? 
Hvor græsk er kristendommen? Hvor jomfruelig var 
historien om jomfrufødslen? Hvor meget jødedom er 
islam? Hvor meget kristendom er Islam? Hvor mus-
limsk er jødedommen? Hvor ortodoks er ortodoks, 
og hvor katolsk er katolsk? Hvem er mere kristen: en ateist i Danmark eller 
en troende jøde i Israel? Hvor romersk er katolicismen, hvor græsk er den 
ortodokse kirke, og hvor germansk-skandinavisk er protestantismen? Hvor 
meget Brahma, Shiva og Vishnu er der i den kinesiske skabergud Pan Gu, 
Yin og Yang? Og omvendt? Hvor meget Zeus er der i Thor? Hvor meget 
Brahma, Shiva og Vishnu er der i Odin, Loke og Thor?  
 Hvor marxistisk er marxismen? 

Jeg tænkte: Gud har udskilt 
menneskene, for at de skal indse, 
at de ikke er andet end dyr. For 
menneskenes skæbne og dyrenes 
skæbne er én og samme skæbne. 
Som den ene dør, sådan dør den 
anden; de har samme livsånde. 
Menneskene har ikke noget frem 
for dyrene. Alt er tomhed! 

Prædikerens Bog 

 

Gud skabte mennesket i sit bille-
de. Han skabte det i Guds bilede, 
som hankøn og hunkøn skabte 
Han dem. 
Gud velsignede dem, og Gud sagde 
til dem: Bliv frugtbare og talrige, 
så at I fylder jorden, og gør jer til 
herre over den. 

1. Mosebog 

Solen var på himlen, og den skinnede 
gennem hullerne i huset; og strålerne 
ramte hendes ryg, mens hun sad på sin 
seng vendt mod husets indre. Sådan blev 
hun gravid. Hun havde ingen mand. Hun 
fødte, og barnet Født-Til-At-Være-Solen 
blev til. Barnet fik med det samme navnet 
Født-Til-At-Være-Solen, for det var kendt, 
at moderen blev gravid ved at solen skin-
nede på hendes ryg. 

Skriftløse folks religioner 
Nordamerikas Kwakiutl indianere 

Tove Tybjerg, 1998 
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 Hvor liberal er liberalismen? Hvor historisk er historicismen? Hvor 
empirisk er empirismen? 
 Det korte af det lange er at fuzzy logic giver en alternativ ramme at 
forstå verden ud fra, et nyt meta-narrativ. – Og så er det i øvrigt endnu en 
gang uretfærdigt at vi bare sidder her og taler om den Aristoteles’ logik som 
digital eller binær, for han talte rent faktisk selv om at der inden for katego-
rierne – som jo altså er opdelt i enten-eller – findes forskelle som er ”mere 
eller mindre”. VI Han siger et sted at 4 er mere lig med 5 end 4 er lig med 1000. 
 Så der var alligevel lidt fuzzy over ham? 
 Han formulerede det bare ikke som en del af 
sin formelle teoretiske logik, og de grækere som ikke 
tænkte lige så digitalt som ham, formulerede aldrig 
en formel logik. Ikke hvad vi ved af, i hvert fald! Og 
det er interessant at vi skulle helt frem til begyndel-
sen af 1900-tallet, før Aristoteles’ logik for alvor blev 
udfordret.  
 Fuzzy logic og kvanteteorien er lige gamle? 
 Ikke fuzzy logik i sig selv, men tilløbet til den. Den amerikanske filo-
sof Charles Sanders Peirce som døde i 1918, slog fast at alt, hvad der eksiste-
rer, eksisterer i et kontinuum, og at sådanne kontinui styrer al viden. Han 
sagde også et eller andet sted at han havde udarbejdet et alternativ til den 
binære logik, men man har aldrig fundet papirerne – hvis han altså nogen 
sinde fik skrevet sine tanker ned. 
 Det gjorde så til gengæld den polske logiker og filosof Jan Łukasie-
wics. I 1920 publicerede han den epokegørende opdagelse at der mellem 0 
og 1 befinder sig ½.  
 En halv? 
 Man skulle ikke tro det, men i kølvandet på 
Aristoteles er det faktisk en kæmpe logisk erkendelse.  
 Så først eksploderer vores viden og erkendelse, fordi 
vi får nullet fra araberne, og 1000 år senere er der en polak 
som opfinder ”en halv”? 
 Lidt men godt, som man siger! – I Łukasiewics 
afhandling stod 1 for sand, 0 for falsk og ½ for muligt. 
____________________________ 
VI: PS: Aristoteles bruger ordet ”analog” til og tale om ligheder i karakterträk mellem kategorierne og ikk som 
modsätning til begrebet ”digital”. Among other things han skriver: ” Slägterne afgränses indbyrdes ud fra, om 
de enkelte legemsdeles og hele kroppens form har lighedspunkter eller ej, f.eks. inden for fuglenes eller fiske-
nes slägt eller inden for blöddyr og skaldyr. Inden for slägten adskiller delene sig fra hinanden, ikke ved analog 
(som i tilfäldet ”menneske” og ”fisk”, hvor knogle er analog til fiskeben”,) men snarere i legemlige træk som 
størrelse/lidenhed, blödhed/haardhed, glathed/ruhed osv. kort sagt i ”mere og mindre”. I andre ord det er 
vigtit og skelne mellem den maade Knalllhatt og Aristoteles bruger ordet analog. 

Fuzzy Logic 
- fundamentet 

Logic changes from its very 
foundations if we assume that in 
addition to truth and falsehood 
there is also some third logical 
value or several such values. 

Jan Łukasiewics 
Quoted in Fuzzy Logic 

Daniel McNeill , Paul Freiberger, 1994 

Traditionel logik 
Udsagn 

1 
0 

Negation 
0 
1 

Łukasiewics 
Udsagn 

1 
½ 
0 

Negation 
0 
½ 
1 
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Det ser ikke ud af meget, men det ændrer hele fundamentet for at beskrive 
verden. For eksempel fører det til den absurde situation at modsætninger 
kan udjævne hinanden. I den traditionelle logik ville man sige ”det er sandt 
at det vil sne i morgen,” og negationen ville være ”det er ikke sandt at det vil 
sne i morgen”. Łukasiewics tilføjer så et nyt udsagn: ”det er muligt at det 
sner i morgen”. Udsagnet har værdien en halv. Dets modsætning ”det er 
muligt at det ikke sner i morgen” har også værdien en halv. Men de siger det 
samme. Den ene halve er det samme som den anden halve. Udsagn og mod-
udsagn er ekvivalente. 
 Men hvorfor standse der? Hvorfor kun tilføje én ekstra værdi? Łuka-
siewics kunne indføje tre, fem, ti, lige så mange han havde lyst til, uendeligt 
mange mellem 0 og 1, faktisk, og konsekvensen var at det blev muligt at 
fastsætte graden af sandhed. 
 Fuzzy logic? 
 Ikke endnu. Der var lige en englænder ved navn 
Max Black som kom ind i mellemtiden og konstatere-
de at vagueness, som han kaldte det, vaghed, er et 
spørgsmål om sandsynlighed. Hvis 67% af befolknin-
gen kalder en genstand for en stol, så er genstanden 67% stol. Og sandsyn-
ligheden for at den næste person som kommer forbi og skal mene noget om 
genstanden, også opfatter den som en stol, er også 67%.  
 Han antog også at vage termer kan forme sæt og udvise nogenlunde 
samme egenskaber som klasser. For eksempel kan vage sæt have vage del-
mængder, og generelt er folk mere tilbøjelige til at bruge et delmængdeord 
mindre hyppigt end et sæt-ord til at beskrive den samme genstand. 
 Sig lige dét igen! 
 Vi er mindre tilbøjelige til at sige ”Se, der står Arne Jacobsens Myren!”, 
end vi er til at sige ”Se, der står en stol!”. Black filosoferede også over at et 
enkelt sæt kan være delvist et sub-sæt af et andet sæt, men han formulerede 
aldrig sine teorier til et samlet system. 
 Men så dukkede der en iraner op på banen i 1965, og han hed Lofti 
Zadeh. – Det vil sige oprindeligt hed han Lofti Aliaskerzadeh, men han flyt-
tede til USA i 1943, og så blev det til Zadeh – og det er ham der er kendt som 
faderen til fuzzy logic. Det er ham der har formuleret det som et formelt lo-
gisk system med alle de regler og teoretiske fundamenter som skal være i 
orden for at det kan anvendes inden for alle mulige andre videnskaber. Og 
det er takket være ham og fuzzy logic at vi nu har et logisk system som kan 
forholde sig til forandringer, systemer som er i bevægelse, systemer i flow.   
 Dét kan fuzzy logic? 

Human beings naturally think in 
degrees of truth rather than 
likelihoods, and can have trouble 
with even simple probabilities. 

Fuzzy Logic 
Daniel McNeill & Paul Freiberger, 1993 
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 Fordi den kan forholde sig til hele gråtoneskalaen mellem sort og 
hvid og er i stand til at registrere selv små forandringer. Dér, hvor den digi-
tale eller binære logik kommer til kort, der kan fuzzy sige ”Carstens bil er 
nu 35% den bil som den var til at begynde med”, og den kan blive ved med 
at justere op og ned. 
 Formelt set kombinerer Za-
deh ”blot” den traditionelle, aristo-
teliske logik med både Łukasiewics 
og Black, men effekten er epokegø-
rende. Det som man nemlig opda-
ger, det er at maskiner som er ud-
styret med elektroniske styresyste-
mer der er baseret på fuzzy logic 
og ikke blot tænder eller slukker – 
tænder eller slukker for vandet, for 
strømmen, for ingredienserne til et 
kagemix eller for varmen i stuen – 
men er programmeret, så de regi-
strerer små forandringer i vand-
mængden, i spændingsforholdet, i kagemixet eller i temperaturen, de ma-
skiner kan også langt mere præcist justere tilførelsen af ressourcer. De kan i 
langt højere grad tolke og tilpasse processen efter omstændighederne på 
samme måde som mennesker kan. I virkeligheden er dét som fuzzy logic 
gør, når man programmerer maskiner efter fuzzy-princippet, at de begyn-
der at opføre sig en lille smule mere som mennesker. Vores opfattelse af 
verden er heller ikke bare sort-hvid eller tændt-slukket; vi justerer på radia-
toren, når vi fryser, vi går ikke hen og skruer op få fuldt blus eller ned på 
ingen ting, hvis det er for varmt. 
 Vi er selv fuzzy? 
 Bløde og lige til at kramme!  
 Men denne her graduering, var det ikke også i vir-
keligheden dét det handlede om med kvantefysikken, når 
man skulle måle hastighed og sted: når det ene var i top, gik det andet i bund? Det 
må vel også have befundet sig på en gradueret skala? 
 Præcis. 
 Og så er det ligesom yin og yang? Det sorte og det hvide som gradvist glider 
over i hinanden? 
 Dét er der mange som beskæftiger sig med fuzzy logic der har be-
mærket, og dét som de især har bemærket, det er at japanerne har været 

Traditionel logik 
Udsagn 
Nilen (6671 km) er en lang flod 
Hudson River (500 km) er en lang flod 
Donau (2860 km) er en lang flod 

Dom 
Sandt 
Falsk 
Sandt 

Lukasiewics 
Udsagn 
Nilen (6671 km) er en lang flod 
Hudson River (500 km) er en lang flod 
Donau (2860 km) er en lang flod 

Sandhedsgrad 
1 
0,2 
0,7 

Fuzzy logic 
Udsagn 
Nilen (6671 km) er en lang flod 
Hudson River (500 km) er en lang flod 
Donau (2860 km) er en lang flod 

Fuzzy værdi 
1 
0,2 
0,7 

Fuzzy Logic,  Daniel McNeill , Paul Freiberger, 1994 

Fuzzy-Wuzzy was a bear 
Fuzzy-Wuzzy had no hair 
Fuzzy-Wuzzy wasn’t fuzzy 
- was he? 
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langt hurtigere til at implementere fuzzy logic i deres teknologi, end vi 
andre har. Japanerne har for eksempel udviklet vaskemaskiner, hvor en lille 
sensor registrerer indholdet af snavs og aktive stoffer i vaskevandet, mens 
maskinen vasker, og derfor sørger maskinen for selv at regulere mængden 
af både vand og vaskepulver. Det eneste man behøver at gøre, er at lægge 
tøjet i maskinen og trykke på en knap, så finder maskinen selv ud af resten 
og sørger for at tøjet bliver rent. 
 Hvorfor gør min vaskemaskine ikke dét? 
 Fordi de ingeniører der har bygget din vaskemaskine, er aristotelikere 
og er vokset op i et meta-narrativ der er digitalt. Den vaskemaskine du har 
stående ude på jeres badeværelse, kan med andre ord spore sine rødder helt 
tilbage til de støvede gader i oldtidens Athen! 
 Det tænker man jo ikke lige over, når man er på ferie i Grækenland og står og 
kigger op på Akropolis. Så er vaskemaskiner jo ikke ligefrem dét der ligger én mest 
på sinde. 
 Med undtagelse af din svigermor som sikkert godt lige kunne forledes 
til at savne en hurtig kulørtvask, når hun har travet rundt i støvet og ben-
zinosen en hel dag? 
 Hun har faktisk præsteret at vaske gardiner i en ferielejlighed engang! Vi an-
dre så både templer og klipper og udsigten over Det Ægæiske Hav, det eneste hun 
talte om, efter at vi kom hjem, det var alle de skuffer og skabe hun havde ryddet op i! 
 Nærvær er et interessant fænomen!  
 For os er fuzzy logic altså ny, og det samme er komplementariteten. 
Taoisterne og buddhisterne har vidst det i hundreder.  
 På grund af yin og yang? 
 Men for os – og formodentlig også for musli-
merne – er det en helt ny måde at forstå verden på. 
Hvor chokerende det er for hinduerne, ved jeg fak-
tisk ikke, men det skulle undre mig, om det kommer 
som den store overraskelse for dem.8 
 Yin og yang er det samme som komplementaritet og 
fuzzy logic? 
 Yin og yang er mere end dét, faktisk. De er de-
res helt egne både-og’er; de femte i vores lille række her. De er nemlig både 

                                                 
8 Tanke: Med den cartesianske binære dualitet i forholdet krop/sjæl er det også meget logisk at 
vi i Vesteuropa aldrig har udviklet meditationsformer eller på anden måde har benyttet psy-
ken til at regulere kroppens processer, sådan som man kender det fra buddhistisk meditation 
og yoga, der jo netop udspringer af en filosofi hvor overgangen mellem krop og sjæl er gli-
dende/fuzzy. 

Yin & Yang 

Japaneese scientists stem from 
Zen Buddhist and Shinto tradi-
tions where humans and nature 
are a continuum; they have no 
Cartesian taboo that holds the 
human mind apart. 

Lucy’s Legacy 
Alison Jolly 1999 
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komplementære og fuzzy, plus at de har den lille detalje at hver yderlighed 
indeholder lidt af modsætningen. 
 Det bliver aldrig helt 1 eller helt 0? 
 I og med at symbolet er rundt, og både yin og yang er både omsluttet 
af og omslutter sin modsætning og på den måde både lukker sig om sig selv 
og åbner sig mod sin modsætning, så burde ekstremerne faktisk være ude-
lukkede, ja.  
 Østens filosofi kommer også til at få en plads i frem-
tidens både-og-meta-narrativ i Vesten? 
 Sammen med en masse andre ting. Men det 
sjove ved det er at selvom vi er blevet indoktrineret 
med Aristoteles’ digitale meta-narrativ i op mod 2.400 
år her i vores kultur – eller i hvert fald de seneste 500 
år – så har vi slet ikke noget problem med at forstå 
den analoge eller fuzzy logik. Du havde ingen problemer med at forstå pro-
blemstillingen med bunken af sand som før eller siden ikke er en bunke me-
re, selvom ingen af os kan sætte nogen præcis grænse for, hvornår bunken 
har mistet sin ”bunkelighed”. Du havde også nemt nok ved at lege med på 
spørgsmålet om religionernes sammenfletning. I virkeligheden er det de 
færreste af vores begrebsdannelser der er klart afgrænsede. Grænserne mel-
lem mange af vores koncepter er allerede – og har altid været – glidende el-
ler fuzzy, det er bare vores formelle måde at beskrive verden på der har set 
anderledes ud. – Kan du huske at vi i går definerede kulturen som et mem-
plex der er opbygget som et skalafri netværk? 
 Memplexerne er ikke til at skille ad? De hænger i 
virkeligheden sammen? 
 Fordi alle verdens memer er ét stort sammen-
hængende skalafri netværk. Der er regioner og for-
tætninger i netværket, og der er netværk inden i net-
værk og knudepunkter i netværket, men man kan ik-
ke skarpt afgrænse de enkelte områder eller dele fra 
hinanden. Og grunden til at det hele hænger sam-
men, det er at det hele stammer fra ét og samme sted, 
nemlig nede midt i Afrika, den gang én af vores lod-
ne forfædre tog en kæp og begyndte at banke den 
mod en hul træstamme, og alle de andre halvaber 
syntes det lød rigtigt godt og begyndte at hoppe i takt. Dér stammer vi fra, 
og dér har vi vores fælles rødder, både genetisk og memetisk, og derfor 
hænger vi alle sammen sammen! 

Memer og  
meta-narrativer 

He who sees the inaction that is in 
action, and the action that is in 
inaction, is wise indeed. Even when 
he is engaged in action he remains 
poised in the tranquillity of the 
Atman. 

Bhagavad-Gita 

 
På samme måde som man i atomfysik-
ken bruger ordet komplementær for 
at karakterisere forholdet mellem 
erfaringer, der kan vindes ved for-
skellige forsøgsopstillinger og som kun 
anskueliggøres ved forskelligartede 
forestillinger, kan man sige, at for-
skellige menneskelige kulturer er 
komplementære til hverandre. 
Faktisk repræsenterer enhver sådan 
kultur en harmonisk ligevægt af 
traditionsbestemte vedtægter, under 
hvilke menneskelivets muligheder kan 
udfolde sig på ejendommelig måde og 
afsløre stadig nye sider af dets ube-
grænsede rigdom og mangfoldighed. 

Fysikkens erkendelseslære og 
menneskekulturerne 

Niels Bohr 
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 I ét stort mega-meta-memplex? 
 Og den europæiske kultur udgør så en region i detteher globale mem-
plex. Og i den europæiske region af det gigantiske memetiske netværk, 
hvad var da Aristoteles’ logik? 
 Et knudepunkt? Hidtil har alle argumenter – for at 
overleve i Europa – været nødt til at koble sig sammen med 
Aristoteles’ enten-eller for at være gyldige argumenter. Nu 
kommer muligheden for at koble sig sammen med et både-
og? – Dét du siger, er at vores kultur er i gang med at 
danne et nyt knudepunkt? 
 Vores memer er i gang med at danne et supplerende knudepunkt i 
vores kultur. Fra kun at have det aristoteliske enten-eller, er der nu også 
muligheden for en række både-og’er: komplementariteten, usikkerhedsrela-
tionen, fuzzy logic og yin-yang. Nye memer kan herefter både koble sig op 
på både-og’et og på enten-eller’et eller kun på enten-eller’et. Og dét er sjovt! 
– Kan du regne ud, hvorfor det er det? 
 Nej? 
 Fordi det viser at vores binære eller digitale dualisme er en social 
konstruktion. Det er ikke andet end et mem som filosofferne i vores kultur-
kreds selv har opfundet. Vores form for dualisme er et kulturprodukt uden 
andet hold i virkeligheden end den sproglige manifestation.  
 Men det er fuzzy logic vel også? Vores beskrivelser kan jo aldrig være selve 
virkeligheden, de er jo kun en memetisk konstruktion? 
 Men fuzzy logic er sjovt nok mindre et kulturprodukt end Aristoteles’ 
logik, den er i højere grad en fuzzy tilnærmelse til verden, sådan som den 
faktisk former sig.  
 Den aristoteliske logik og det deraf følgende meta-narrativ adskiller 
sig derimod binært fra verden, på samme måde som den selv siger at ver-
den er opdelt. Men vi har brug for begge dele, for de beskriver på hver 
deres måde den samme verden. Fuzzy og binær logik komplementerer altså 
hinanden, ikke alene rent formelt, men også i deres tilknytningsgrad og-
eller væren gyldig eller ikke-gyldig i forhold til den verden som de påstår at 
sige noget om. – Er dét ikke sjovt? 
 Det blev lige en tand for langhåret til mig! 
 Det er så i orden. – Kan du huske at vi i går tal-
te om at ”erfaring går forud for erkendelse”? 
 Vores klaroverhed halter hele tiden bagefter den ver-
den vi er omgivet af?  
 Først gør vi os erfaringer, og så må vi se at få mening ud af dem. Så-

Knuder og filosofiske 
tilnærmelser 

 
Der findes to slags sandheder: triviali-
teter, hvor det modsatte er åbenbart 
urimeligt, og dybe sandheder, som 
kendetegnes ved, at deres modsæt-
ning også er en dyb sandhed. 

Niels Bohr 

Erfaringer og 
erkendelse 

Being comes first, describing 
second. 

A Universe of Consciousness 
Edelman & Tononi, 2000 
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dan er det for barnet i løbet af opvæksten, og sådan har det været for vores 
art og kultur op gennem evolutionen. Vores meta-narrativer har gradvist 
taget form efter de opdagelser og erfaringer vi har gjort os. 
 De af vores forfædre som kunne få mest mening ud af flest ting i deres om-
givelser, var også dem der satte mest overlevelsesdygtigt afkom i verden? 
 Og det er dem vi nedstammer fra, og derfor er vi den abeart der kan 
få mening ud af mest! 
 Se, det sjove ved Aristoteles og Niels Bohr er jo 
at de begge to, forud for alle andre, kunne skabe me-
ning og struktur i noget som ingen andre havde skabt 
mening ud af før dem! 
 Derfor kom Aristoteles til at lægge grunden til et 
nyt meta-narrativ som handlede om enten-eller, og Niels 
Bohr vil komme til at gøre det samme med både-og, siger 
du? 
 Aristoteles skabte orden, system og erkendelse 
ud af én slags erfaringer og skærpede begrebsdannelsen i kulturen, da 
kulturen havde ét niveau af kompleksitet; Niels Bohr og en hel gruppe af 
forskere skabte orden og erkendelse ud af en anden slags erfaringer, da 
kulturen havde et helt andet niveau af kompleksitet. 
 Og kulturens niveau af kompleksitet er i denne sammenhæng det samme som 
den erkendelse der kom forud?  
 Og den erkendelse som kom forud – kulturens hidtidige niveau af 
kompleksitet – handler om graden af strukturel dybde i memernes skalafri 
netværk. 
 Og nu er det lige at du skal genopfriske, hvad struk-
turel dybde er... 
 Strukturel dybde er et udtryk for, hvor specia-
liserede de enkelte enheder i systemet er.  
 Hvor specialiserede memer vi kopierer fra hinanden, 
simpelthen? 
 Det kræver en enormt kompleks kultur og meget specialiserede me-
mer at kunne stille sig op foran en skiffertavle med et stykke kridt i hånden 
og kopiere matematiske formler fra hinanden og komme frem til at kvanter-
ne må befinde sig i en superposition, indtil vi studerer dem.  
 Niels Bohr og de andre havde ikke regnemaskiner... 
 Det var nemlig dét, de ikke havde. De havde 2.400 års erkendelse og 
memkopiering mere end Aristoteles, inklusive titalssystemet, nullet, nye 
former for matematik, termodynamikken og en række måleinstrumenter,  

For at finde en virkelig parallel til den 
belæring om sådanne tilvante ideali-
sationers begrænsede gyldighed som 
atomteorien har givet os, må vi vende 
os til et fra fysikken så fjernt område 
af videnskaben som psykologien, eller 
endog til den art af erkendelsesteore-
tiske problemer som allerede tænke-
re som Buddha og Lao Tse stilledes 
over for under deres bestræbelser på 
at finde udtryk for harmonien i tilvæ-
relsens store drama, i hvilket vi sam-
tidig er skuespillerne og tilskuerne. 

Biologi og Atomfysik 
Niels Bohr 

An entity like an organism, technology, 
or corporation becomes steadily more 
sophisticated in order to improve its 
performance; this trend is driven  by 
fierce competition with other entities in 
the ecological, economic, or social 
system. 

The Enginuity Gap 
Thomas Homer Dixon, 2000 
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men de havde faktisk ikke mere regnekraft end de 
gamle grækere som gik rundt i Athens støvede gader 
iført toga. 
 Det er altså vildt. Vi tager bare fuldstændigt vores 
computere og lommeregnere, internet og det hele for givet... 
 Sådan er det at være menneske. Vi tager vores 
tids erkendelse for givet, fordi vi vokser op i den, og 
selv når der dukker nyheder op, så vænner vi os til 
dem og oplever det som om at ”sådan har det altid 
været”. 
 Men det har det ikke... 
 Nej, der dukker nye opfindelser og nye iagttag-
elser op fra tid til anden, og bagefter får vi mening 
ud af dem, og så har vi ny erkendelse. 
 Dét som faktisk er lidt mærkeligt, det er at bå-
de kvantefysikken og de første brud med den binære 
logik skete ret tidligt i 1900-tallet, men at ingen af dem 
har formået at bide sig fast uden for en meget snæver 
akademisk kreds. Kvantefysikken er naturligvis al-
mindeligt universitetspensum inden for fysik i dag, 
men fuzzy logic er faktisk ikke særligt kendt, ikke en-
gang blandt ingeniører og matematikere. 
 Men begge dele er vel også ret abstrakte? Man kan jo ikke forestille sig at 
hvem som helst bare lige falder over kvantefysikken og siger ”hov, det paradigme 
implementerer jeg!”? 
 Sandt. Men så er det på tide at vi forsøger alligevel, og tidspunktet er 
yderst belejligt, for tilsammen giver kvanteteorien, fuzzy logic og taoismens 
yin og yang os mulighed for at få mening ud af verden, sådan som den er i 
gang med at udvikle sig og skabe et meta-narrativ der passer til vores nye 
virkelighed. 
 Ikke nødvendigvis logik for burhøns, men logik for homo liquens? 
 Pytteligok, lige præcis! Homo liquens kommer nemlig til at leve i den 
dilemmakultur som vi talte om før. – Hvad er kendetegnende ved et dilem-
ma? 
 At man ikke kan finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert? – Det er både-og! 
 Etisk superposition! 
 Det samme er tvivlen? – Kvantets superposition er naturen der tvivler, og 
tvivlen er i virkeligheden også en superposition, og dilemmaet og tvivlen hænger 
sammen? 

…hvorledes skulle vores erkendelse 
ellers opstå hvis det ikke skete ved at 
genstande påvirker vore sanseorga-
ner hvorved der fremkaldes sanseind-
tryk og vore forstandsvirksomhed 
sættes i gang – en forstandsvirksom-
hed der, ved at sammenligne sanse-
indtrykkene og ved at forbinde og 
adskille dem, forarbejder det rå san-
semateriale således at det bliver til 
den genstandserkendelse der kaldes 
erfaring? 

Kritik af den rene fornuft 
Immanuel Kant, 1781 

Både-og 
- og hva’ så? 

 
And you wonder will I leave her  
– but how? 
I cross over borders  
but I’m still there now 
 

How can I leave her?  
Where would I start? 
Let man’s petty nations  
tear themselves apart 
My land’s only borders  
lie around my heart 
 

Anthem 
Andersson/Rice/Ulvaeus 
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 Se nu, hvor hun digter meta-narrativ!   
 Muterer et nyt knudepunkt frem? 
 Der skal bare lidt nye erfaringer til, så kan man skabe ny erkendelse. 
 Et andet eksempel fra homo liquens’ hverdag, 
hvor det knivskarpe enten-eller ikke holder, og hvor 
afgrænsningen bliver fuzzy, er landegrænserne og 
nationalstaterne. Tidligere vidste vi, når vi kørte igen-
nem tolden eller steg ud af flyveren at nu var vi kom-
met til dét eller dét land. Men når jeg logger mig på 
internettet og surfer rundt inde midt i det amerikan-
ske sundhedsministeriums hjemmeside, spiller poker 
på et site i Holland, eller bestiller bøger fra en bog-
handel i London og tjekker den tyske miljøbevægel-
ses seneste bedrifter eller måske opsnuser, hvad men-
neskerettighedsgrupper i den tredje verden går og 
foretager sig, er jeg så stadigvæk ”kun” i Danmark, 
eller er vores landegrænser i en vis grad blevet op-
blødt? Når jeg står i lige så nær og hurtig kontakt 
med mine gamle venner i New York og Paris som 
med dem herhjemme, og mine børn og børnebørn 
rejser verden rundt, og jeg ikke en gang kan mærke 
forskel på, om de er i byen eller på studieophold i Australien, fordi deres e-
mails ser fuldstændigt ens ud, uanset hvor de opholder sig, giver gamle 
dages landegrænser så nogen mening? 
 Fuzzy logic hænger sammen med globaliseringen? 
 Hvis vi ikke skal løbes over ende af globalise-
ringen, hvis vore økonomiske og magtpolitiske for-
anstaltninger på nationalt og internationalt plan skal 
give nogen som helst mening i fremtiden, så er vi 
nødt til at implementere en anden form for logik og 
meta-narrativ i vores forhold til landegrænserne, end 
vi har haft indtil nu. I det mindste, hvis vi skal kunne 
formulere nogen som helst form for teoretiske betragt-
ninger som siger noget som helst brugbart om verden som den er ved at ud-
vikle sig. Helt konkret kunne vi se det med skattelovgivningen i Øresunds-
regionen: indtil der blev lavet særregler, var folk som boede på den ene side 
af Sundet og arbejdede på den anden, fanget i en skattefælde, hvor de blev 
beskattet i begge lande. Vores økonomiske og politiske systemer er slet ikke 
gearet til at håndtere grænsernes opløsning, fuzzy grænsedragning. 

A popular protectionist sticker 
appearing across the nation on 
American automobile bumpers reads 
”Real Americans Buy American”. The 
trouble is, it is hard to know which car 
is really more “American”: the Chevy 
built in Mexico from primaily im-
ported parts and then reimported into 
the United States, the Ford built in 
German plants employing Turkish 
workers and sold on the Hong Kong 
and Nigerian markets, or the Toyota 
Camry designed by American Peter J. 
Hill at Toyota’s Newport Beach Cali-
fornia Calty Design Research Center, 
assembled at the Georgetown, Ken-
tucky, Toyota plant by American 
workers, primarily from American-
made parts, and testdriven at Toyota’s 
twelve-thousand-acre Arizona prov-
ing ground. 

Jihad vs. McWorld 
Benjamin R. Barber, 1995 

According to the calculations of René 
Passat, purely speculative inter-currency 
financial transactions reach a total 
volume of $1,300 billion a day – fifty 
timed greater than the volume of com-
mercial exchanges and almost equal to 
the total of $1,500 billion to which all 
the reserves of all the “national banks” 
of the world amount. 

Globalization 
Zygmunt Baiuman, 1998 

- OK, det var så her, 
jeg burde gå på nettet og finde de nye tal. 

Det må vente… 
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 Men det må jo så være et problem i hele EU? 
 Så meget desto mere grund til at gå vores lan-
degrænse-definition efter i sømmene! EU er jo også i 
sig selv med til at opløse vores landegrænser. Det 
kommer til at stille nogle helt andre krav til vores 
lovgivning og internationale samarbejde og de multi- 
og bilaterale aftaler med hensyn til lovgivning og 
retssikkerhed, og ikke mindst rummer det nogle ge-
valdige udfordringer for demokratiet. 
 Fordi? 
 Fordi vores demokrati vedrører nogle national-
stater som har skarpe grænsedragninger. I dét øjeblik 
nationalstatsgrænserne opløses – hvad de allerede er 
blevet økonomisk set – så smuldrer en af de altafgø-
rende forudsætninger for demokratiet. 
 Demokratiet er et nationalstatsfænomen? 
 Og der er allerede adskillige multinationale selskaber der har større 
årsbudgetter end de mindste nationalstater. 
 Selskaberne har ikke nogen demokratisk forpligtelse, 
og multinationale selskaber kan bare flytte virksomhederne 
og pengene derhen, hvor der er de mest favorable vilkår for 
virksomhederne? 
 Og dem der har valgret i et land, er ikke længe-
re nødvendigvis også dem der bor der. Antallet af 
stemmeberettigede udlandsdanskere må alt andet lige være kraftigt stigen-
de, for eksempel. Hvis vi bliver ved med at tænke nationalstater og økono-
mier som skarpt afgrænsede fra hinanden – hvad vores jura har gjort indtil 
nu – så er der en hel del af vores virkelighed som slet ikke er omfattet af 
vores lovgivning. 
 Selv vores ”juridiske erkendelse” halter bagud i forhold til erfaringen? 
 Og hvis vi ikke får ført erkendelsen og formu-
leringen af den up to date, så den hænger sammen 
med virkeligheden, så smuldrer vores retssystem. 
 Der er i virkeligheden ikke længere nogen stat at væ-
re retsstat for? – Eller det er der, men grænserne er ikke, 
hvad de har været? 
 Og dét er et problem, men med fuzzy logic er 
det muligt at sætte begreber på fænomenet og indgå 
aftaler som regulerer det økonomiske og juridiske 

In the context of common markets, 
international law has largely ceased to 
be a vision of justice and has become a 
workaday framework for getting 
things done: enforcing contracts, 
certifying detalis, regulating trade and 
currency relations, and supervising 
mergers or bankrupcies.  Moralists 
used to complain that international 
law was impotent in curbing the 
injustices of nation-states, but it has 
shown even less capacity to rein in 
markets that, after all, do not even 
have an address to which subpoenas 
can be sent.  As the product of a host 
of individual choices or singular cor-
porate acts, markets offer no collec-
tive responsibility. Yet responsibility is 
the first obligation of both citizens 
and civic institutions. 

Jihad vs. McWorld 
Benjamin R. Barber,1995 

Indeed, the assets of the world’s three 
richest individuals or families—Micro-
soft’s Bill Gates, the Walton family of 
Wal-Mart stores, and renowned investor 
Warren Buffett—are now greater than 
the combined GDPSs of the forty-eight 
poorest countries. 

The Ingenuity Gap 
Thomas Homer Dixon, 2000 

The significance of these immigrant 
populations has grown steadily, since 
these groups have experienced far 
highter birth rates than the older 
populations of the metropolitan 
countries. People of African and Asian 
stock now play a crucial part in Euro-
pean societies, especially in the major 
cities. About half of London’s people 
are now non-White, and by the end of 
the twenty-first century, Whites will 
form a minority within Great Britain as 
a whole. The empires have struck 
back. 

The Next Christendom 
Philip Jenkins, 2002 
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samkvem mellem nationalstaterne, så lovgivningen tager højde for de nye 
præmisser. – Dermed dog ikke sagt at de juridiske landegrænser skal op-
løses eller være fuzzy i sig selv, dét ville formentlig være retssikkerheds-
mæssigt selvmord, men vi skal tage højde for den nye virklighed i vores 
lovgivning, og der kan fuzzy logic være behjælpelig. 
 Sig lige dét igen... 
 Det kan ikke nytte noget at indføre eksempelvis 85% dansk og 15% 
svensk lovgivning på den danske side i Ørestadsregionen, og 85% svensk / 
15% dansk lovgivning på den svenske side, ligesom det heller ikke er nogen 
fordel at have et 80%-dansk-20%-tyrkisk medborgerskab. Selv i dag er dob-
belt medborgerskab ikke nogen fordel, fordi det i realiteten betyder at hvis 
man kommer i problemer ude i den store verden, så er der to nationer der 
kan fralægge sig ansvaret for at få én helskindet hjem igen.  
 Men der er afgjort et dilemma. Tag et eksempel som sharialovgivning 
i Danmark...  
 Som nogle mener, ville kunne løse konflikter i de 
muslimske miljøer? 
 Men skal det så kun gælde for muslimer? Eller 
skal alle borgere have samme mulighed? 
 Enten indfører vi elementer af sharialovgivning for 
alle borgere i Danmark, eller også er vi ved at gøre det dan-
ske retssamfund fuzzy i kanterne og tillader at – hvad er 
det 5% af befolkningen? – kan ordne deres interne stridig-
heder efter andre regler end os andre? 
 Dilemma, ikke? 
 Så hvordan opretholder man skarpe, binære grænser mellem de juridiske sy-
stemer og nationalstaterne i en fuzzy verden? 
 Det er snart kun Nordkorea der har skarpe grænser. Resten af os er 
små skarpe øer i et stort fyzzy hav. – Et interessant både-og, ikke? 
 Anderledes formuleret, i hvert fald… 
 I første omgang er det hovedsagligt de kultu-
relle grænser som er blevet fuzzy – det har de natur-
ligvis altid været, det er bare blevet mere udtalt og 
konkret i form af nettet og med de muligheder for at 
rejse ud i verden som vi har nu, og på grund af vores livsstil i det hele taget. 
– Kan du huske at vi i mandags talte om termodynamik? 
 Genopfrisk lige min hukommelse… 
 Entropi, spraydåser, en gaffel der er varm i den ene ende og kold i 
den anden…? 

Fraskilte kvinder skal vente og 
holde sig for sig selv i tre men-
struationsperioder. 

Koranen 2:228 

En kvinde er bundet, så længe hen-
des mand lever; men dør manden, er 
hun fri til at gifte sig, med hvem hun 
vil, blot det sker i Herren. Men hun 
vil være lykkeligere, hvis hun for-
bliver ugift – efter min mening, og 
jeg mener også at have Guds ånd! 

Første Korintherbrev 7:39-40 

Kulturentropi 
 

Gillette’s chairman Alfred M. Zeien 
has said ”I do not find foreign coun-
tries foreign.” Welcome to McWorld.  
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 Var det noget med energi og orden? 
 Termodynamikkens anden lov siger at verden går mod øget entropi, 
det vil sige uorden, henfald og grums. Når et system ikke tilføres energi 
udefra, så der kan opbygges orden, så henfalder strukturen og organise-
ringen. 
 Når der ikke er nogen barrierer mellem systemerne, 
så fiser det hele ud og bliver til ét? – En gaffel som er var-
met op i den ene ende vil ikke forblive ”opdelt” i varm og 
kold, varmen vil jævnes ud? 
 Nemlig. Og? – Spraydåser…? Hvis man var-
mer dem op og dermed tilfører energi…? 
 Så vil trykket stige inden i dåsen, og hvis barrieren 
mod omverdenen ikke er stærk nok, så vil den eksplodere. 
Eller også skal man lukke trykket ud gradvist. – Når der er 
barrierer mellem systemerne, så gælder det om at udjævne 
trykket gradvist, for ellers kan det eksplodere med et brag? 
 Og hvis alle dåser bare var åbne i den ene ende? 
 Hvis alle dåser var åbne i den ene ende…? 
 Så ville der slet ikke være nogen barrerer overhovedet, ingen trykfor-
skel overhovedet, og så ville det hele fise ud i entropi. 
 Globaliseringen fører til kulturentropi? Uden grænser vil alverdens kulturer 
fise ud i grums? 
 Samtidig med at vi alle sammen kopierer den amerikanske kultur og 
livsstil og blander vores memer på kryds og tværs og i virkeligheden er i gang 
med at nedbryde grænserne og skabe en udjævning, så er de kulturelle mem-
plexer i gang med at bygge barrierer op omkring sig selv for at undgå ud-
viskningen. På den ene side er der en kolossal ensretning i gang, hvor den 
vesteuropæiske – især den amerikanske – kultur er i gang med at blive et nyt 
globalt meta-knudepunkt i det globale memplex, på den anden side vågner 
de lokale kulturer op til dåd og kæmper indædt for deres egen overlevelse. 
 Det er to modsatrettede tendenser på én gang, i virkeligheden? 
 Et både-og, en dobbeltrettet bevægelse. Og det 
sjove ved det er at konsekvenserne af denne bevæg-
else også er dobbeltrettet: på den ene side gør det os i 
stand til at kommunikere med hinanden, fordi vi får 
fælles referencer, på den anden side får det os til 
yderligere at hade og foragte hinanden, fordi vi føler 
os utrygge, når vores egen kultur er i gang med at 
blive undermineret. 

 

With respect to McWorld, the clearest 
conclusion that can be drawn from 
this review is that the integrating 
forces of interdependence associated 
with globalsim actually reinforce the 
fragmenting tendencies of Jihad they 
seem to combat. For mineral and 
energy use patterns seem both to 
enhance interdependence by rein-
forcing the imperative for global 
cooperation and to underscore 
divisiveness, injustice, and weakness, 
disclosing the susceptibility of the new 
world economy to the forces of Jihad.  

Jihad vs. McWorld 
Benjamin R. Barber, 1995 

Once the social causes and outcomes of 
that compression are looked into, it will 
become evident that the globalizing 
processes lack the commonly assumed 
unity of effects. The uses of time and 
space are sharply differentiated as well 
as differentiating. Globalizations divides 
as much as it unites; it divides as it 
unites – the causes of division being 
identical with those which promote the 
uniformity of the globe. 

Globalization 
Zygmunt Bauman, 1998 
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 Til fordel for en amerikaniseret verdenskultur? 
 Verdensmusikken er et godt eksempel. Alle mulige musikarter bliver 
blandet i øjeblikket og inspiration ”udefra” trænger sig langsomt ind på alle 
genrer og alle musikscener, uanset hvor man befinder sig. Både med hensyn 
til rytmer, toneskalaer og harmonier bliver vores musikalske verdensbillede 
udfordret og udvikler sig til at blive mere og mere komplekst. Ikke alene 
blander musikerne sig på kryds og tværs af de traditionelle kulturskel, 
samplingen af allerede eksisterende værker og lyde eller instrumenter er 
også med til at muliggøre musikalske og kulturelle referencer som rækker 
ud over det enkelte værk. Vi stjæler med arme og ben fra hinanden i øjeblik-
ket, og det er ingen grænser, hverken i den ene eller den anden betydning.  
 Men samtidig gør det jo, at alle graver dybere og dybere efter deres 
egne – og andres – rødder for at finde et udtryk som er unikt og som ikke 
drukner i mængden. 
 Men musikken er kun begyndelsen. Kulturerne 
begynder at smelte sammen til fuzzy blandingspro-
dukter, vi co-eksisterer og blander os og komplemen-
terer hinanden uden at blande os, og vi optager og 
implementerer delelementer fra hinandens kulturer. 
Det er en del af globaliseringen, og udfordringen er 
selvfølgelig at det skal ske på måder, hvor vi ikke mis-
ter vores individuelle identitet. Det er jo kun sjovt, 
hvis der stadig er forskel på at gå en tur ned ad hoved-
gaden Hjørring og den i Ouagadougou, og det ville 
da være forfærdeligt, hvis vi alle sammen begyndte 
at tænke og opføre os ens eller gå i det samme tøj og 
spise den samme slags mad, selvom vi blander os med hinanden.  
 Eller at retssamfundet og retssikkerheden forsvandt? – Og med dem demo-
kratiet? 
 Det ville nemlig ikke være rart. Men det har også en anden konse-
kvens, og den hænger sammen med yin-yang-både-og’et: globaliseringen 
gør os nemlig klarover at man ikke bare kan dele verden op i ”de gode og 
de onde”, ”os og dem”, dem inden for og dem uden for. Vi adskiller os nok 
fra hinanden og har vores forskellige traditioner, men vores kulturer inde-
holder jo også altid noget af ”de andre”.  
 Ligesom yin indeholder en smule yang, og yang indeholder en smule yin? 
 Og sådan er det også med vores kulturer og traditioner. Vi bliver 
nødt til at erkende både lighederne og forskellene. Med fuzzy lande- og 
kulturgrænser er det slet ikke muligt at lukke ”dem ude som vi ikke kan 

Vi må nemlig ikke glemme, at en-
heden i det relativistiske verdensbil-
lede netop forudsætter muligheden 
af, at enhver iagttager inden for sin 
egen begrebsramme kan forudsige, 
hvorledes enhver anden iagttager 
inden for den for ham naturlige ram-
me vil beskrive erfaringerne. Hoved-
vanskeligheden for en fordomsfri 
indstilling til forholdet mellem for-
skellige menneskelige kulturer er 
imidlertid den dybtgående traditions-
baggrund, på hvilken en harmonisk 
livsindstilling inden for ethvert men-
neskeligt samfund er bygget, og som 
gør det umuligt på nogen som helst 
simpel måde at sammenligne sådanne 
livsindstillinger. 

Fysikkens erkendelseslære og 
menneskekulturerne 

Niels Bohr 
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lide”. Verden hænger sammen, der er kun én jord, og der er ikke noget sted 
man kan slippe af med folk.  
 Vi kan ikke sende dem til Månen? 
 Hvem skulle vi i så fald sende først? 
 Hvis vi altså skal summere op på dét skift i 
meta-narrativ som vi står over for, så går vi fra det 
aristotelisk binære enten-eller til fem forskellige for-
mer for både-og: komplementariteten, usikkerhedsrelationen, superposi-
tionen, fuzzy logic og tao.  
 Yin og Yang? 
 Ja. Superpostionen handler om to modsætninger der gensidigt ude-
lukker hinanden, men eksisterer som ét, indtil superpositionen kollapser, og 
vi har et enten-eller. Men indtil vi begynder at pille ved den, har superposi-
tionen det fint! Komplimentariteten er også to modsætninger der gensidigt 
udelukker hinanden, men vi behøver dem begge to for at kunne sige noget 
sandfærdigt om verden. I fuzzy logic er der ikke den samme gensidige ude-
lukkelse af de to yderpunkter; de er i højere grad produkter af hinanden, og 
selve logikken handler om kontinuumet mellem to yderpunkter. Usikker-
hedsrelationen tvinger os til at vælge ”blandingsforholdet” mellem to fakto-
rer. De to ting kan ikke begge fås 100% på samme tid; de er knyttet ind i 
hinanden, men vi har brug for begge faktorer for at sige noget om verden. 
Yin og yang handler også om at overgangen mellem yderpunkterne er gli-
dende, men desuden har filosofien den pointe at yderpunkterne hver især 
indeholder lidt af deres modsætning.  
 Altså mange slags både-og’er? 
 Og så er der i virkeligheden et sjette: iagttage-
ren interagerer med iagttagelsen. Der er også et både-
og, en relation mellem den klaroverhed som kigger 
på verden og verden selv. Verden eksisterer ikke som 
den gør, før der er nogen der iagttager den. 
 Og dét er et radikalt brud med al klassisk fysik? 
 Bingo! Desuden er der i forbindelse med meta-narrativet ingen der 
siger at der kun behøver at være tale om dualitet med hensyn til både-
og’erne. Der kan sagtens være tale om tre eller flere faktorer eller fænome-
ner som komplementerer hinanden.  
 Som for eksempel? 
 De tre områder i foragtcentrifugen. Religion, forretning og videnskab 
er modsætninger som ikke kan udstå hinanden, men de er samtidigt gensi-
digt afhængige af hinanden. 

Opsummering  
Jeg har lært af Yin og Yang 
at alt er delt i to. 
Hvis røven ikke var flækket 
var den bare halvt så go’. 
Shubidua 

 
Forhold er gensidighed. Mit Du virker på 
mig, som jeg virker på det. Vore elever 
former os, vort arbejde bygger os op. 
Den ”onde” åbenbarer, når det hellige 
grundord berører ham. Hvor bliver vi dog 
opdraget af børn, ja, af dyr! 
Uudgrundeligt omsluttet lever vi i den 
strømmende al-gensidighed. 
Jeg og du 
Martin Buber, 1923 
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 Og indeholder vel også alle tre lidt af de to andre? 
 Der er lidt religion i både videnskab og forretning... 
 Og forretning i både videnskab og religion? 
 For slet ikke at tale om den smule kritisk tænkning som findes i både 
forretning og religion. – Enten-eller’et kan selvfølgelig også handle om mere 
end to faktorer, men der er alligevel en større tendens til netop at gøre al-
ting op i dualiteter. Hvis tre eller flere elementer eller stridende parter op-
fattes som hinandens modsætninger, så har vi ganske enkelt en tendens til 
at presse dem sammen i to bokse, for at få dualiteten til at gå op; ”min fjen-
des fjende er min ven”. 
 Selvom man egentlig ikke kan udstå hinanden? 
 Vores binære meta-narrativ byder os bare at få gjort grænsen til den 
største af fjenderne tydelig, så der er en skarp skillelinje mellem os, de gode, 
og dem, de onde, så man kan række tunge ad dem eller tvære dem ud.  
  Både-og’et finder indpas i vores nye meta-narrativ, når tvivlen og 
dilemmakulturen for alvor kommer i forgrunden, og vi erkender at der ikke 
findes sort/hvide løsninger på vores problemer, hvor tingene er enten rig-
tige eller forkerte, og hvor der sagtens kan være tre eller flere uforenelige 
størrelser i et dilemma på én gang. Og dét skal vi lære at forholde os til og 
acceptere.  
 Så som jeg hører dig, så handler dette her også om 
godt og ondt, rigtigt og forkert? 
 Ja. 
 Fra at have en binær adskillelse mellem godt og ondt 
og denneher tendens til at male alting enten sort eller hvidt, 
så bliver vores udlægning af rigtigt og forkert også fuzzy 
eller på anden måde både-og? 
 Det er præcis min pointe! 
 Men er dét godt nok? Nogle gange er der vel nødt 
til at være noget som er rigtigt og noget som er forkert? Sort eller hvidt? Ellers 
kunne man jo sige at så længe der er fred, er det også OK at der også er krig? Nogle 
ting må vel være forkerte, selvom der er noget der er rigtigt? Det kan vel ikke bare 
være én stor fuzzy suppedas det hele? Så skrider vel hele vores fundament for at 
kunne mene noget som helst om noget som helst? Så er vi jo tilbage ved nihilismen 
og værdirelativismen, så kan det hele jo bare være ét fedt? 
 Sandt. Men din indvending viser netop kun, 
hvor totalt fastlåste vi er i vores enten-eller-tankegang. 
I enten-eller-paradigmet er der ikke plads til et både-
og, men både-og-paradigmet er netop både-og og kan 

Både både-og  
og enten-eller 

The West lives in a world separated 
into two terms; subject and object, 
self and non-self, yes and no, 
good and evil, right and wrong, 
true and false. It is therefore more 
logical or scientific, where yes can-
not be no and no cannot be yes. 

Shoson Miyamoto In Fuzzy Logic 
Daniel McNeill & Paul Freiberger, 1993 

 

Be very careful, fanaticism is ex-
tremely catching, more contagious 
than any virus. You might easily 
contract fanaticism even as you are 
trying to defeat or combat it. You 
have only to read a newspaper, or 
watch the television news to see how 
easily people may become anti-
fanatic fanatics, anti-fundamentalist 
zealots, anti-jihad crusaders. 
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derfor rumme både enten-eller’et og både-og’et, hvilket enten-eller-paradig-
met ikke kan. Både-og-paradigmet er virkelig både/og. 
 Når vi træder ind i både-og-paradigmet, forkaster vi ikke enten-eller’et? 
Både-og-paradigmet og enten-eller-paradigmet komplementerer hinanden? 
 Det er nemlig lige nøjagtigt, hvad de gør! Men 
min pointe med dette her er heller ikke at med et 
både-og, så bliver verden et paradis eller hele verden 
kommer til at leve på en lyserød sky. Som mennesker 
rummer vi stadig både den mørke og den lyse side, 
vores konflikter vil stadig være der, men vi får et nyt 
værktøj til at fortolke verden ud fra og dermed også 
nye værktøjer til at løse konflikterne med. Det er ikke 
et evigt saliggørende skred i vores verden jeg taler om; det er blot et meta-
narrativ eller en forståelsesramme som skifter. Dels kommer forståelsesram-
men til at forme vores måder at handle på, dels er den en nødvendighed for 
at kunne få mening ud af verden, sådan som den allerede er i gang med at 
udvikle sig. Både-og’et er både en skabelon til at fylde ud efter og et par bril-
ler til at se verden igennem, hvis verden skal give mening, sådan som den 
udvikler sig.  
 Tag sådan et mindre flatterende træk ved den 
menneskelige karakter som vores frembringelse af 
atomvåben. Hidtil har der været vandtætte skotter 
mellem konventionelle våben og atomvåben. Konventionelle våben betjente 
sig af en teknologi som var baseret på krudt og jern; atomvåben var kende-
tegnet ved en eksplosiv kædereaktion i uran, og det krævede en ret stor 
mængde uran for at man kunne fremstille en atombombe. Konventionelle 
våben var tilgængelige for snart sagt gud og hver mand; atomvåben var 
udelukkende i hænderne på stater med et velfinansieret atomvåbenpro-
gram. Konventionelle våben var der ingen synderlig kontrol med; atomvå-
ben vidste man, hvor var. 
 Og det gør vi ikke mere? Grænserne er blevet fuzzy? 
 Den største skræk som diverse landes efterret-
ningstjenester sidder med lige i øjeblikket, er en hånd-
fuld terrorister med en såkaldt dirty bomb, altså en 
mængde beriget uran som ikke i sig selv er nok til at 
skabe en atombombe, men som, hvis det bliver sprængt 
i luften på ”konventionel vis”, vil kunne gøre en storby totalt ubeboelig på 
grund af den efterfølgende stråling. Et par stykker af dem og hele vores 
civilisation bryder sammen.  

Eventrually, if we cannot defeat 
fanaticism, perhaps we can at least 
contain it a little bit. As I have said, 
the ability to laugh at ourselves is a 
partial cure; the ability to see our-
selves as others see us is another 
medicine. The ability to exist within 
open-ended situations, even to learn 
how to enjoy open-ended situations, 
to learn to enjoy diversity, may also 
help.  

I am not preaching a complete 
moral relativism, certainly not. 

How to cure a fanatic 
Amos Oz, 2002 

A “dirty bomb” is one type of a 
“radiological dispersal device” 
(RDD) that combines a convention-
nal explosive, such as dynamite, 
with radioactive material. The 
terms dirty bomb and RDD are 
often used interchangeably in the 
media. 
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 Knudepunkterne i vores samfund og økonomi bliver 
sat ud af spil? 
 Af en bombe som hverken er konventionel el-
ler en atombombe. Den er både-og. Vi har simpelthen 
brug for en helt ny forståelsesramme til at håndtere, 
hvad fanden det er for et trusselsbillede vi står over 
for. Det tragiske er at nøjagtigt den samme udvikling 
er i gang inden for den ”lovlige” våbenudvikling, 
hvis man kan kalde den det. Det som amerikanerne 
er i gang med i øjeblikket – vi så det i og for sig alle-
rede i den første Golfkrig, og det er kun blevet yder-
ligere udviklet siden – det er at kombinere de konventionelle våben med 
uranbaserede sprænghoveder. Formålet er at få nogle meget mere præcise 
våben som med større kraft kan ramme et snævrere mål, for eksempel ved 
at være i stand til at kunne bore sig gennem jorden og trænge ned i et 
underjordisk bunkeranlæg uden at forvandle en hel bydel til ruiner. Det er 
selvfølgelig i sig selv et meget nobelt sigte, når man nu hovedsagligt er i 
krig med fundamentalistiske hulemænd, men problemet er at teknologien 
underminerer alle internationale atomvåbenaftaler, fordi der i atomvåben-
aftalerne er et binært forhold mellem atomvåben og konventionelle våben. 
Faren ved at udvikle disse her våben er altså at de risikerer at sætte gang i et 
helt nyt atomvåbenkapløb. Det er næppe dét der er hensigten, men ikke 
desto mindre er det dét som kan blive konsekvensen.  
 Det er de missiler som selv er målsøgende? 
 Det er blandt andet dem. Intelligent weapons bliver de også kaldt, net-
op fordi de selv kan finde vej til målet. 
 Hvis det underminerer vores atomvåbenbalance, lyder det ellers ikke synder-
ligt intelligent? 
 Nej, det varer ikke længe, før vi kommer til at stå med nogle våben 
som er klart mere intelligente en dem der har udviklet dem! – Eller i hvert 
fald kvikkere end dem, der har bestilt dem… 
 Både-og er altså ikke blot en velsignelse som kommer til at redde 
menneskeheden fra sig selv eller udgyde messianske tilstande over vores 
hoveder, men det er et ny meta-narrativ som i højere grad passer til vores 
nuværende og fremtidige virkelighed. 
 Faren er naturligvis at vi misforstår og misbruger de nye former for 
logik og det nye meta-narrativ på samme måde som vi har misforstået 
Aristoteles og misbrugt ham. 
 Hvis det ikke er et æble, så må det nødvendigvis være en pære? 

Most RDDs would not release 
enough radiation to kill people or 
cause severe illness - the conven-
tional explosive itself would be 
more harmful to individuals than 
the radioactive material. However, 
depending on the scenario, an 
RDD explosion could create fear 
and panic, contaminate property, 
and require potentially costly 
cleanup. Making prompt, accurate 
information available to the public 
could prevent the panic sought by 
terrorists. 

United States Nuclear Regulatory 
Commission 

www.nrc.gov/reading-rm/doc-
collections/fact-sheets/dirty-bombs.html 
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 Og risikoen er formentlig endnu større med de 
nye paradigmer, fordi de er mere komplekse, og vo-
res hjerner ikke er blevet større i mellemtiden. Vi skal 
altså være endnu mere præcise og klare i spyttet, hvis vi gerne vil betjene os 
af fuzzy logik i en forhandling eller argumentation, eller når vi gerne vil op-
retholde en superposition af to modsatrettede synspunkter og lade dem ek-
sistere ved siden af hinanden. Ellers bliver det bare én gang rod og ruskom-
snusk og menings-entropi som tillader hvem som helst at sige hvad som 
helst, uden at der er hverken sammenhæng, stringens eller, ja, logik i hver-
ken argumentationen eller erkendelsen. 
 Kravene til os bliver større, ganske enkelt? 
 Sådan er det altid, når kompleksiteten stiger. Og spørgsmålet er, hvad 
vi så vælger at stille op med dét? Hvad vælger vi for os selv og hinanden, 
når stadig flere af os ikke kan hitte rede i den erkendelse som skal til for at 
kunne fungere som et fuldgyldigt og selvforsørgende individ i den verden 
vi har skabt eller er ved at skabe? 
 Det er dét den globale eksistentialisme handler om? 
 Det er blandt andet dét den globale eksistentialisme og vores kollektive 
voksenhed handler om. – Så lad os se på den!  
 Hvad siger du til en tissepause først? 
 Det var måske ikke nogen dårlig idé. – Går du først? 
 Ja... 
 

Homer: 
Kids, you tried your best 
and you failed miserably. 
The lesson is, never try. 

The Simpsons 
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∆ΙΑΨΑΛΜΑΤΑ XΙΙΙ  
 
 
Som barn tegnede jeg meget. Det hele var naturtro og lignede generelt dét, 
jeg prøvede at illustrere: en nisse, et hus, en mand med hat, en bil og den 
slags, for når det lignede, så fik jeg ros.  
 Men når jeg nu gjorde mig sådan en umage, for at det hele skulle lig-
ne noget, så undrede jeg mig over den moderne kunst. ”Dét kan mit barn på 
fem gøre meget bedre!” sagde de voksne om kunsten, og bortset fra, at jeg 
selv var fem, så kunne jeg kun give dem ret. På den anden side måtte der jo 
være noget særligt ved det, når voksne gik i barndom og lavede den slags 
krims-krams. Der var i hvert fald ikke nogen af mine mindre-naturalistisk-
tegnende kammerater fra børnehaven, som fik millioner af kroner for deres 
krims-krams. Ikke hvad jeg vidste af, i hvert fald. 
 Jeg har næppe været fem, da tanken slog ned i mig – nok en del æl-
dre, faktisk – ”På den anden side!” tænkte jeg. Det er, som om man skal om på 
den anden side af alt dét, der ligner noget, så bliver det kunst! Først bruger 
man al sin energi på at få krims-kramset til at ligne en mand og et hus og 
sin matematiklærer på lokum, og bagefter arbejder man for, at det skal 
holde op med at ligne en mand og et hus og ens gamle matematiklærer på 
lokum; arbejder for at komme ud på den anden side! Komme derud, hvor 
stregerne bliver til krims-krams igen! Når først man kan noget, så ligger 
kunsten i at kunne give slip på det! Give slip på alt dét, man ved, og forløse 
sig selv i krims-krams! 
 Og det slog mig, endnu flere år senere, at det måske ikke bare var den 
enkelte kunstner, der skulle igennem og ud på den anden side, men at hele 
verden måske en dag kunne nå så langt, at alt, den skabte, var krims-krams! 
Fuldstændigt idiotisk, ufornuftigt og nytteløst krims-krams! 
 
Det næste store filosofiske spørgsmål, som vred og sled i mit lille, uskyldige 
barnesind, var pindsvinet i Shubiduas Sommergryder. I første refræn hed det 
”Se, der’ et pindsvin der ligger og sover, nej det er kørt over”, men i sidste 
refræn sang de ”Se, der’ det pindsvin som før blev kørt over! Shh! det sover!”  
 Denne skalten og valten med et uskyldigt pindsvins liv og død stred 
radikalt mod min lineære tidsopfattelse. Først senere stod det mig klart, at 
det er kunstens rolle at sætte sig ud over den sanselige virkelighed. 
 Endnu senere slog det mig, at dyret måske i virkeligheden bare havde 
tilhørt en fyr ved navn Erwin Schrödinger. 

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


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

130 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvis du vil have bøgerne på papir, så klik dig frem her: 
 

     

     
 

   

   
 

http://www.baade-og.dk/
http://www.baade-og.dk/mandag/
http://www.baade-og.dk/tirsdag/
http://www.baade-og.dk/onsdag/
http://www.baade-og.dk/torsdag/
http://www.baade-og.dk/fredag/
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=9BC9494BUW77Q
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=N9NK9G2TEHXC8
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2R5SNY85JFUAS
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=45UZMAXL44KU6
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=5SLBRA8HT9XUA
http://www.baade-og.dk/
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=FMSX5JM39LPAW
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=559GU6X9N8BBS
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=ZHBES7J6L9D8A
http://www.baade-og.dk/mandag/�
http://www.baade-og.dk/tirsdag/�
http://www.baade-og.dk/onsdag/�
http://www.baade-og.dk/torsdag/�
http://www.baade-og.dk/fredag/�
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=9BC9494BUW77Q�
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=N9NK9G2TEHXC8�
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2R5SNY85JFUAS�
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=45UZMAXL44KU6�
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=5SLBRA8HT9XUA�
http://www.baade-og.dk/�
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=FMSX5JM39LPAW�
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=559GU6X9N8BBS�
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=ZHBES7J6L9D8A�


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

131 

 
 
 Det lettede! 
 Mere kaffe? 
 Tjoh... 
 Men det var jo så allerede to af dagens fire emner! 
 Foragtcentrifugen og både-og. – Så er der vores 
kollektive voksenhed og alle tidspendulerne tilbage.  
 Værsgo.  
 Tak.  
 Dine piller virker i dag... 
 Jeg er forbavsende flink, ikke? 
 Helt hyggelig, ligefrem. 
 Jeg synes også selv, det går godt. Herligt! – Klar til det næste? 
 Voksenheden og den globale eksistentialisme? 
 Nemlig. Se, uanset om vi sammenligner Vestens pubertetsepoke med 
en traditionel 12-19-årig eller en moderne 8-35-årig – den evighedsteenager 
som vi med så stor fornøjelse er i gang med at masseproducere i øjeblikket – 
så bliver vores kollektive pubertet forhåbentlig før eller siden efterfulgt af 
en vis voksenhed. Hvis en moderne 35-årig overhovedet kan aflægge sig sin 
selviscenesættelse og træde i karakter som voksen. 
 Interessant filosofisk spørgsmål. Man kunne jo se, om det for eksempel er lyk-
kedes for dem der i mellemtiden har levet så længe at de er nået op omkring de 70? 
 Touché! – At se problemerne i øjnene og tage ansvaret for at løse dem 
i gensidig respekt, det er dét jeg mener med at træde i karakter som voksen. 
Det er dét det voksne parforhold eller ægteskab handler om.  
 Både som art og som individ? Fylogenetisk og ontogenetisk? 
 Moderne småbørn og vores forfædre i småbørnsepoken for millio-
ner af år siden var ikke klarover at de selv var der. Nutidens 1-2-årige og 
homo erectus var klarover du’et, men ikke sig selv. I den tidlige barndoms-
epoke hos arkaisk homo sapiens, og da vi selv var 2-5 år gamle, opdagede 
vi at vi er, og i den senere barndomsepoke, det vil sige hos moderne børn 
fra 5 år og op efter samt hos de første moderne mennesker, blev vi klarover, 
hvem vi var, uden dog selv at kunne skabe vores identitet. 
 Vi overtog vores forældres eller forfædres definition? 
 Vi spurgte ”hvor kommer jeg fra, og hvem er jeg?”, og så svarede for-
ældrene eller forfædrene. Det moderne barn spørger sine forældre; vores 
jægersamler-forfædre ledte efter svaret i de myter som de havde arvet fra 
deres forfædre. 

Voksenalder 
2000 og fremefter 

The History of every major Galactic 
Civilisation tends to pass through 
three distinct and recognizable 
phases, those of Survival, Inquiry 
and Sophisticacion, otherwise 
known as the How, Why and 
Where phases. 
  For instance, the first phase is 
characterized by the question How 
can we eat? the second by the 
question Why do we eat? and the 
third by the question Where shall 
we have lunch? 
The Hitchhiker’s Guide to the Universe 

Douglas Adams, 1980 
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 Som teenagere og i teenageepoken tilkæmpede 
vi os en identitet ved egen hjælp ved at afgrænse os 
fra andre. På det individuelle plan gennem at løsrive 
os som individer og finde ud af, hvem vi var, nåede vi 
frem til et reflekteret, klarovert hvem-er-jeg; et ”hvemjeg” løsrevet af for-
fædrenes definition. Som grupper reflekterede vi også over, hvem vi var, 
gennem at afgrænse os fra de andre grupper ved at opstille fjendebilleder 
og skabe en binær adskillelse mellem ”dem-de-onde” og ”os-de-gode”.  
 Enten-eller? Os eller dem? – Voksenheden er også et både-og? 
 Som voksne individer og som voksen kultur begynder vi nemlig at se 
os selv i samspil med andre, og vores refleterede erkendelse af os selv bliver 
meget mere kompleks. Ikke alene ved vi nu klarovert, hvem vi er, vi siger 
også ”Hvad vil jeg med mig selv?”, ”Hvordan er jeg?” og ”Hvordan bør jeg 
være?”  
 Det bliver selvrefleksivt? 
 Selvklarover selvrefleksivitet og desuden lig-
ger der et krav om handling eller måske ligefrem for-
andring bag. ”Hvor ligger mit ansvar? Hvad gør vi? Hvordan løser vi dette 
her problem bedst for alle parter?” 
 I bund og grund de samme spørgsmål enhver vok-
sen burde stille sig selv, i det øjeblik man flytter hjemme-
fra, lever i et parforhold, sætter børn i verden og skaber en 
familie? 
 Ikke noget som helst mystisk i dét! Voksne mennesker – altså rigtigt 
voksne mennesker – har gjort det i årevis. Nu skal vi bare gøre det i fælles-
skab. Som kultur og som samfund. Men med forpligtelsen som voksen føl-
ger også erkendelsen af at centrum i ens eget liv ikke længere er én selv. – 
Det har det jo i virkeligheden aldrig været. Som teenager er det bare sådan 
man tror at det er! Og det er jo kun i vores kultur, hvor vi overhovedet har 
begrebet teenagere, at det i det hele taget er muligt at være så selvoptaget at 
man kan undgå at tage hensyn til andre og bare køre derudad i sit eget solo-
projekt. Men som voksen bliver man klarover sit ansvar over for familien og 
den næste generation. Man evner at se ud over sig selv. Evner at se sig selv 
udefra. – Eller i hvert fald ser man konsekvenserne af sine handlinger, erken-
der dem og vælger også at påtage sig ansvaret. 
 Og det er at træde i karakter som voksen? ”We are family”? 
 Kollektivt og globalt er vi storfamilien fra Afrika, og globaliseringen, 
miljødebatten, den globale opvarmning, satellit-fjernsyn, internet, charter-
rejser; det hele er med til at skabe en ny klaroverhed og selvreflekteret selv- 

Først Aristoteles siger, at nous er 
Tænkningen af Tænkningen. 
Resultatet er den Tanke, som er 
hos sig selv, og dermed samtidig 
omfatter Universet, forvandler det 
til en intelligent verden. (…) 

Ingen Filosofi gaar ud over sin Tid. 
Filosofiens Historie er det inderste 
i Verdenshistorien. 

Forelæsninger over Filosofiens 
Historie 

G.W.F. Hegel, 1821? 

 
We are all fast becoming “meta,” 
looking at ourselves from the 
outside while participating from the 
inside. 

Playing the Future 
Douglas Rushkoff, 1996 
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klaroverhed som tvinger os til at indrette vores poli-
tik, vores samfund, og hele økonomien på de kom-
mende generationer og på samarbejde i stedet for 
konkurrence og dominans. 
 Som er typisk for teenageren? 
 Som er et led i at finde ud af, hvem man selv 
er. Når man har fundet ud af det, så er behovet for at kontrollere sine omgi-
velser ikke nær så påtrængende. Når man er sikker i sin identitet og er ble-
vet en selvreflekteret voksen der kan se sig selv udefra og som kan gennem-
skue, hvordan andre vil se og udlægge ens opførsel, så ændrer man jo sin 
adfærd. Så tænker man langsigtet, så tager man sit ansvar på sig, så vælger 
man, hvem man gerne vil være, og hvordan man gerne vil opfattes af andre. 
 Selviscenesættelse? 
 Hvis det bare er en hul skal uden substantielt indhold og etik bag, ja, 
så er det ren og skær iscenesættelse. Ellers forandrer man sig rent faktisk og 
vokser som person. 
 Æstetikeren versus etikeren? 
 Nu er hun ude at køre med Kierkegaard-klat-
ten, hva’? 
 Det er dig selv der taler om global eksistentialisme... 
 Alle de nye muligheder med kloning, gensplejsning og nanoteknologi, 
og alle de ting vi talte om i mandags, det kommer til at tvinge os til at tænke 
os om, inden vi træffer vores valg. Hvis det ikke skal løbe løbsk og under-
minere os som mennesker og menneskehed og blive en selvdestruktiv druk-
tur, en global pub-crawl, så er vi nødt til at se os selv, vores kultur, vores 
generation og vores valg med de efterfølgende generationers øjne og vælge 
derefter. 
 ”Det er beslutningen der er det springende punkt”? 
 Det er den der er interessant! Det er vores valg 
der afgør, om vi er vores egne teknologiske frem-
skridt voksne. – Eller fravalg i virkeligheden. 
 Det er vores evne til at vælge at lade være med at klone folk der kommer til at 
afgøre, om vi er blevet voksne eller ej? 
 Fordi man kan ét eller andet, er det ikke altid 
ensbetydende med at man også bør. Selvom man kun-
ne hænge ud med gutterne nede på bodegaen og få 
en pot billard og bruge alle sine penge på en hurtig-
ere bil, så skal der jo også være penge til varme støv-
ler til ungerne, og så går man hjem og drikker mælk 

None of us descended from an-
cestors who merely coped with 
average conditions. At some 
point, all lineages that survived 
did so by surviving the extra-
ordinary. 

Lucy’s Legacy 
Allison Jolly, 1999 

Sagt med andre ord: den etiske afgørel-
se opstår, når den situation, hvori et 
menneske befinder sig, får karakter af en 
udfordring. 

Den etiske fordring 
K.E. Løgstrup, 1956 

Kvinden star med ansvaret, og selv 
om mange daglige gøremål set udefra 
forekommer mere end overkommelige, 
kræver selv meget enkle opgaver 
meget tid og mange kræfter. (…) 

 

“Her I byen kæmper kvinderne meget 
mere end mændene. Kvinderne vil 
sikre sig, at dere børn har og får det 
godt, og de kan ikke læne sig op ad 
deres mænds formåen. Mændene 
laver markarbejde, og efter en høst 
kan de finde på at sælge afgrøderne 
og bruge pengene til alt muligt andet 
end familien. Manden tænker på at få 
dækket andre behov først, mens en 
kvinde ville dø for sine børn og deres 
trivsel. 

Den arveløse enke 
Nyt fra Børnefonden 3/2007 
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til maden og boller med sin kone i stedet for. Det er i virkeligheden ikke 
spor anderledes i globalt perspektiv. – Bortset fra at det naturligvis er jam-
merligt kedeligt at sidde dér og drikke mælk sammen med lillemor hver 
aften. 
 Så der skal nok blive klonet et par børn her og der alligevel? 
 Sindelagskontrol fungerer ikke. Hverken over 
for familiefædre eller forskere. Om ikke andet, så for-
di vores nysgerrighed simpelthen er for stor til at det 
kan være anderledes. Eller fordi budgetterne nu en 
gang er lavet – forskere er jo også en slags mennesker 
– og man nedlægger jo ikke bare et godt forsknings-
projekt, fordi resultaterne kunne tænkes at være en 
anelse uhensigtsmæssige eller måske bare overflødi-
ge. Så ville man jo risikere ikke at komme på budget-
tet til næste år, og hvordan skulle man så få råd til en ny bil og mælk til 
maden? – ”Manhattan-projektet”, forskningen i udviklingen af den første 
atombombe, havde flere hundrede mennesker ansat – inklusive Niels Bohr 
– og da det stod klart at Hitler alligevel ikke havde nogen atombombe, og at 
projektet i bund og grund var overflødigt, skulle man så bare have sendt 
alle folkene hjem og indset at hundreder af millioner dollars var hældt ud 
ad vinduet?  
 Eller skulle man gøre bomben færdig for at se om 
den virkede? 
 I virkeligheden er det ikke stort anderledes, end 
når vi ikke kan lade være med at gå hen og lige mær-
ke, om malingen virkelig er våd, hvis vi ser et skilt, 
hvor der står Nymalet!  
 Bortset fra at bomberne dræbte hundreder af tusin-
der civile japanere, og at vi lige nu ikke kan finde ud af, hvor mange mentalt 
ustabile diktatorer der ”har den”…? 
 Tænk på dét, næste gang du kommer forbi en nymalet væg! Der findes 
ikke fremskridt. Kun øget kompleksitet. Anden Verdenskrig er og bliver 
den nøglebegivenhed som har defineret hele vores postmoderne virkelig-
hed. – Så ja, der kommer sgu nok et par kloner til verden her og der, og fred 
være med dem!  
 Med mindre de dør for tidligt på grund af korte... hvad var det de hed – ”telo-
merer”? 
 Du hørte efter i mandags! Ja, al ny teknologi har en tendens til at have 
uforudsete implikationer eller bivirkinger. Der er også alle mulige andre bi-

 
Does this sound familiar? You are at 
an expensive restaurant, the food is 
fantastic, but you’ve eaten so much 
you are starting to feel queasy. You 
know you should leave the rest of your 
dessert, but you feel compelled to 
polish it off despite a growing sense of 
nausea. Or what about this? At the 
back of your wardrobe lurks an ill-
fitting and outdated item of clothing. It 
is taking up precious space but you 
cannot bring yourself to throw it away 
because you spent a fortune on it and 
you have hardly worn it. 

The force behind both these bad de-
cisions is called the sunk cost fallacy. 
(…) 
To avoid letting sunk cost influence 
your decision-making, always remind 
yourself that the past is the past and 
what’s spent is spent. We all hate to 
make a loss, but sometimes the wise 
option is to stop throwing good money 
after bad. 

Don’t cry over spilt milk 
New Scientist, 5 May 2007 
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virkninger og uforudsete komplikationer som kan opstå. Men dét som er 
min pointe, er at i takt med at vi bevæger os ind i voksenepoken, vil det bli-
ve mindre og mindre hipt at tænke på denne her måde.  
 Som en teenager? 
 At klone eller gensplejse børn, at tvinge folk i den tredje verden til at 
leve som os selv ved at sælge dem alt muligt ragelse, at invadere alle mulige 
lande som har en anden religion end os – samt olie. Den slags. Det hele 
handler jo om kontrol og om at sætte sig selv i scene. Dét behov, denne her 
forgudelse af at dominere andre folk og deres skæbne, det vil simpelthen 
bare gå hen og blive pisse umoderne! Nærmest sådan lidt bonderøvsag-
tigt. 
 Nysgerrigheden kan ikke lovgives væk, men den kan komme under en skrap 
social kontrol? 
 Nysgerrighed er ikke et onde i sig selv. Tværtimod! Nysgerrighed er 
fantastisk! Men det er et spørgsmål om, hvad man er nysgerrig efter! Det 
bliver kun sejt at sidde ved familiefrokosten og fortælle at man arbejder 
med forskning eller tjener styrtende med penge på udvikling i industrien, 
hvis man kan redegøre for sit eget arbejdes uskadelighed. – Det tror jeg i og 
for sig at der er en del forskere der oplever allerede.  
 Jo mere harmløs, desto større bedrift? 
 Macho with a twist!  
 For det er jo så det næste jeg kommer til at tænke på; 
hele denne her teenage-epoke, hele teenagebegrebet, sådan 
som vi har talt om det i går, og sådan som jeg også fornem-
mer at det nu kommer til at blive sat op over for voksenhe-
den, er det ikke i virkeligheden meget ”maskulint”? Det er 
vel ikke kun et spørgsmål om umodenhed; ligger der ikke 
også noget testosteron i dette her med at udforske, udfor-
dre, dominere, tage andres skæbne i sine hænder? 
 Absolut! Men man kan jo udfordre, dominere 
og udforske på så mange måder som nok er masku-
line, men ikke umodne. 
 Hvordan det? 
 Når testosteronet er forenet med ansvarlighed. 
Evnen til at gennemskue – eller i hvert fald forsøge at 
gennemskue – konsekvenserne af sine valg.  
 Der er faktisk mænd som ikke har forsøgt at underlægge sig andre 
folkeslag, som ikke har ønsket at fratage nogen deres frihed, som i det hele 
taget ikke har forsøgt at jokke på nogen som var anderledes end dem selv, 

 
Testosteron 

Et forsøg på Harvard University 
viser, at mænd med et højt niveau 
af testosteron ofte ikke tager imod 
gratis penge. Mændene blev testet 
for testosteronniveauet og så til-
budt fem dollar ud af 40 dollar af 
en anden person. Hvis de tog imod 
de fem dollars ville den anden få 
35 dollar. I modsat fald ville ingen 
få noget. Mænd med meget testo-
steron sagde overvejende nej. 

Rigtige mænd blæser på penge 
www.berlingske.dk 29. juli 2007 

Et højt testosteron-niveau er i man-
ge andre undersøgelser korreleret 
med social dominans, og sådanne 
personer ønsker ikke, at rivalerne 
skal klare sig godt. Disse personer 
stræber for relativ velstand i for-
hold til andre snarere end absolut 
velstand, skriver ing.dk. 

Maskuline mænd tager ulogiske valg 
www.berlingske.dk 9. juli 2007 
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og som vi alligevel ser op til og vil kalde for rigtige mænd. Sokrates, Vaclav 
Havel, Lech Walesa, Sigmund Freud, Nelson Mandela og Niels Bohr for ek-
sempel Selv Gandhi har da ikke været uden et vist mål af testosteron! Så 
vidt jeg ved, har de vist endda alle sammen dét til fælles at de har sat børn i 
verden som de har været samvittighedsfulde fædre for. – Jeg er lidt i tvivl 
med Havel, om han overhovedet har børn, men de andre er da også kendt 
som fædre. Der er absolut ikke noget modsætningsforhold mellem domi-
nans, udfarenhed, skabertrang, mandighed og modenhed. det er bare et 
spørgsmål om, hvad det er man ønsker at dominere.  
 Som for eksempel? 
 Om man ønsker at dominere andre, eller man 
ønsker at dominere sig selv. En eller anden gang må 
der være en eller anden, et eller andet sted ude i Østen som har udtalt at det 
er en større mand som lægger bånd på sig selv, end ham som lægger bånd 
på andre.  
 Det lyder i hvert fald meget indisk eller kinesisk. 
 Problemet er selvfølgelig bare at dét der med 
kun at dominere sig selv, det er der sjældent nogen 
der opdager, så hvis man er en umoden teenager som har behov for andres 
bekræftelse, så er det selvfølgelig kun naturligt at man forsøger at dominere 
andre. – Og så handler det hele jo i øvrigt i høj grad om, hvilket mandeideal 
det er vi ønsker at bekræfte hinanden i: machomanden der rydder op med 
håndgranater og en bulldozer, eller ham der kan finde ud af at skabe resul-
tater omkring sig uden at slå noget i stykker under vejs? På film er det na-
turligvis det første som ser mest imponerende ud; i virkeligheden, hvor 
man skal samle alle benstumperne op og skrabe hjernemasse og eksplode-
rede øjne af væggene, der er billedet et andet. 
 Så hvis vi holdt nogle andre idealer op for os selv, så 
kunne forskningen og globaliseringen og nanoteknologien 
og hele udviklingen i international politik og økonomi i og 
for sig godt fortsætte, uden at det i længden kommer til at 
berøve os vores frihed, vores menneskelighed?  
 Det bestemmer vi fuldstændigt selv. Vi skal bare lære at træffe de 
rigtige valg. Både som individer og som samfund, men det kommer i takt 
med at modenheden begynder at blive en værdi i sig selv. Det er selvfølge-
lig ikke en udvikling som vil ske fra den ene dag til den anden; det kommer 
nok til at tage en generation eller to, men det er begyndt! Og hvis ikke poli-
tikerne, de globale virksomheder, den enkelte forsker og forskermiljøet selv 
påtager sig ansvaret for deres handlinger, så vil organiserede græsrodsbe-

What is governing to him who can 
rule himself? Who cannot rule 
himself, how should he rule others? 

K’ung Futsze 

Hellere være sen til vrede  
end være krigshelt, 
hellere beherske sig selv  
end indtage en by. 

Ordsprogenes Bog 

 
Activity is better than inertia. Act, 
but with self-control. I fyou are lazy, 
you cannot even sustain your own 
body. 

Bhagavad-Gita 
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vægelser gøre, hvad de kan for at tvinge dem til det. Desværre – så længe 
de også tænker som teenagere – ofte ved brug af vold. Den del af udviklin-
gen er i hvert fald gået i gang! Så voksenheden handler dels om at være 
ansvarlig i forbindelse med sine valg, men den handler også om at finde 
sammen med sin modsætning.  
 At dele opvasken med det modsatte køn? 
 At erkende at det er i samværet med andre, man 
bliver hel. Vi kan ikke leve – eller overleve, for den 
sags skyld – hvis vi kun tænker på os selv. Vi er nødt 
til at se os selv i en sammenhæng. Og handle deref-
ter. Både som menneskehed og som individer, og det 
gælder også som virksomheder og som organisatio-
ner. På det individuelle plan gælder det naturligvis i 
høj grad i forholdet til det modsatte køn; at man skal 
leve sammen med sin modsætning, men det gælder jo også på arbejdsplad-
sen og alle mulige andre steder, og allegorien holder også globalt set: vi er 
nødt til at blive voksne i forholdet til hinanden, i forholdet til vores børn, og 
i forbindelse med at sikre de næste generationer og deres sikkerhed og over-
levelse. Og det gælder med hensyn til at tage vare på dét vi har arvet fra 
dem som kom før os selv, så vi kan give det videre til dem der kommer efter 
os, og helst i forbedret form.  
 Vi ville helst tænke på os selv som herrer i eget 
hus; som nogle allerhelvedes karle der kan forme ver-
den som det passer os. Men i virkeligheden er huset 
jo slet ikke vores. Vi er kun gæster i verden, og så 
længe vi er inviteret med til bords, bliver festen kun 
en fornøjelse al den stund at alle ved bordet får lov at deltage i måltidet og 
accepterer god bordskik. Det er ikke velopdragent bare at skovle så meget 
som muligt ned på sin tallerken, uden at der også bliver noget til de andre. 
Og uden dem er måltidet ikke et måltid, så er det bare æderi. Det kan godt 
være at der er nogle enkelte umodne egotrippere som synes det er skønt at 
sluge nogle piller og stå mutters alene og danse foran et spejl hele natten, 
men det er jo sygt! Festen er jo ikke en fest uden de andre, og vi er ikke 
noget uden hinanden. Vores nye voksenhed består i at vi indser at vi alle 
spiser ved samme bord. – Det støder dine postmodernistiske selvironiske 
manchetter at mit rørstrømske symbolmateriale kan forstås uden en studen-
tereksamen? Kom selv med et bedre billede, hvis du kan… 
 Billedet er udmærket, jeg prøver bare at synke klumpen i halsen uden at 
tårerne triller mig ned ad kinderne... 

Din side af båden 
synker 

A person with ubuntu is open and 
available to others, affirming of others, 
does not feel threatened that others 
are able and good, for he or she has a 
proper self-assurance that comes from 
knowing that he or she belongs in a 
greater whole and is diminished when 
others are humiliated or diminished, 
when others are tortured or oppressed. 

Archbishop Desmond Tutu 
/en.wikipedia.org/wiki/ 

Ubuntu_%28ideology%29 

Throughout the modern era we have 
grown used to the idea that order is 
tantamount to “ being in control“. It is 
this assumption – whether well-founded 
or merely illusionary – of “being in 
control” which we miss most. 

Globalization 
Zygmunt Bauman, 1998 
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 Mennesket er stort set lige dele godt og ondt. 
Eller rettere sagt: vi er lige dele godt og ondt. Det er 
ligesom at sige at halvdelen af befolkningen er intel-
ligent over middel: uanset hvor på skalaen for neder-
drægtighed og englesind vi lægger den samlede men-
neskehed – om vi globalt set rykker op eller ned på 
skalaen – så vil der altid være en middelværdi, og 
der vil altid være et yderpunkt i den ene ende, hvor 
folk er nogle destruktive røvhuller, og et yderpunkt i 
den anden ende, hvor Moder Theresa kommer til at 
ligne en falmet brugtvognsforhandler. Mennesket rummer både godt og 
ondt. Vi rummer dualiteten. Det enkelte individ såvel som os alle sammen 
tilsammen. Der er overlevelsesfordele i begge dele, og definitionen på, hvad 
der er godt, og hvad der er ondt, er jo i bund og grund vores egen. Vi kan 
ikke en gang blive enige om, hvad der er godt og ondt. Grunden til at vi 
netop deler verden op i godt og ondt, er jo ikke at der eksisterer et eller 
andet forudbestemt mål for nederdrægtighed som vi kan synke til, eller en 
absolut og forudbestemt øvre grænse for velgørenhed, men at vi inden for 
det spektrum af menneskelig adfærd som vi kender til, kan iagttage to for-
skellige slags egenskaber eller opførsel, og det ene kalder vi godt, det andet 
kalder vi ondt.  
 Så selv hvis vi alle sammen bevægede os op i den ”gode” ende af skalaen, så 
ville der stadig være bund i den, så at sige, så ville der stadig være nogen der var 
værre end andre? Der ville stadig være en middelværdi som halvdelen af os var over 
og halvdelen af os var under? 
  Og vi har rent faktisk flyttet os! Opad. I den 
gode retning. Ikke meget, men der er trods alt ting 
som man altså bare ikke gør mere! Og dét kan vi på 
sin egen bagvendte måde takke Anden Verdenskrig 
for.  
 Vi åbnede døren ind til Auschwitz og fandt den ab-
solutte bund i os selv? 
 Vi så os selv i spejlet og brød os ikke om dét vi 
så. Besluttede at nu måtte vi tage os sammen. Vi rum-
mer begge yderligheder, så hvorfor er det ikke cool at 
være lidt sentimental, tro på det bedste i mennesket, insistere på at vi i bund 
og grund vil hinanden det godt og også en dag vil efterleve det?  
 Det er måske ikke lige det hippeste man kan gøre i den teenage-kultur som 
jeg alt andet lige er et produkt af... 

Det gode og det onde 
Nu gav spanierne med deres heste, spyd 
og lanser sig til at begå mord og alskens 
grusomheder. (…) De opstillede særligt 
lave galger af en sådan art, at den hæng-
tes fødder lige nåede jorden. I disse 
galger ophængte de tretten folk til ære 
for Vor Frelser og Hans tolv Apostle (som 
de sagde), og satte ild til dem og 
opbrændte dem alle. 

Bartolomé de Las Casas, 
Vestindien, ca. 1513-20 

Øjenvidner til historien, 1993 

På grund af hans uvillighed, og fordi det 
var ham, der havde forvoldt branden, lod 
jeg ham brænde under neglene på hans 
tommelfingre, fingre og tæer med skarpe, 
varme jern og lod neglene trække af. (…) 
Så brændte vi ham helt gennem 
hænderne og rev kød og sener ud med 
tænger af jern. Derefter lod jeg ham slå 
på skinnebenene med hvidglødende jern. 
Jeg lod kolde jernskruer skrue ind i 
knoglerne på hans arme og rive ud igen 
med stor pludselighed og derefter lod jeg 
hans fingre og tæer brække med tænger. 

Edmund Scot  
engelsk købmand på Java, 1602 

Øjenvidner til historien, 1993 
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 Men alligevel ville det vel være meget rart, hvis børnene ikke skulle 
gå sultne i seng i Afrika, og det ikke behøvede være din svigermor som ryd-
dede op i dagligstuen?  
 Hvis Thomas var Nelson Mandela, tror jeg nok jeg 
kunne bære over med det. 
 Så hvis ikke ham hjernekirurgen træder i ka-
rakter som en voksen mand på andre områder, så er 
det ind at støvsuge? 
 Det kunne godt være en meget realistisk udlægning. 
 I har aldrig overvejet bare at få en rengørings-
kone? 
 Det har vi faktisk. Og opvaskemaskine. Det er jo heller ikke, fordi der er 
sundhedsfare ved at opholde sig i lejligheden, det er bare møgirriterende at der altid 
står gamle tallerkner og ligger bøger og blade og sure sokker og våde håndklæder og 
flyder over det hele. Det er opmærksomheden med hensyn til at vi begge to skal være 
der som mangler. 
  Så hvis anerkendelsen af dine husmoderlige Gjerninger var hjemme, 
og hans hjernekirurgi en dag gjorde ham til manden som kurerede epilepsi, 
så slap han for opvasken?  
 Hvis han huskede at sætte vaskemaskinen over en gang i mellem, og det ikke 
altid var mig der skulle huske at spørge til hans vagter, når vi skal planlægge bare 
den mindste ting, fordi det er mig der er freelance og hans hospital som ikke har råd 
til at købe en kalender, og vi begge to kunne passe vores arbejde, og han tog blom-
ster med hjem en gang imellem og sørgede for at kurere epilepsi, så ville det være 
OK.  
 Det er store krav den moderne kvinde stiller, hva’?  
 Men vi stiller jo også store krav til os selv i alle mulige andre sammenhænge, 
hvorfor så ikke i forholdet til hinanden? 
 My point exactly! Det er dét det handler om, når man er voksen! Så er 
det ikke længere bare mine egne behov det handler om, det er vores. Det er 
ikke det samme som at sætte sig selv til side, men det handler om at kunne 
se sig selv i en sammenhæng og få sammenhængen til at fungere og derigen-
nem opnå noget for hinanden. 
 Og vel også opnå noget for sig selv som man ellers ikke ville have fået? 
 Skabe en win-win situation, og nøgleordet her er komplementaritet. 
 Modsætninger mødes og sød musik opstår? 
 De skaber i hvert fald i kraft af deres modsætninger noget sammen 
som ikke havde været der, hvis det ikke netop var på grund både af mod-
sætningerne og af dette møde. Teenageren kæmper for at finde sig selv, 

 

Kærligheden er tålmodig, kærlighe-
den er mild, den misunder ikke, kær-
ligheden praler ikke, bilder sig ikke 
noget ind. Den gør intet usømmeligt, 
søger ikke sit eget, hidser sig ikke op, 
bærer ikke nag. Den finder ikke sin 
glæde i uretten, men glæder sig ved 
sandheden. Den tåler alt, tror alt, 
håber alt, udholder alt. 

Paulus 
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men efterhånden som individet modnes, ønsker han eller hun at smelte 
sammen med en mage og opgive en del af individualiteten til fordel for 
fællesskabet, blive mindre Jeg og mere Os, og det vil også ske med vores 
kultur. Vi skal ikke blive ens, vi skal bare opdage fordelene ved komple-
mentariteten, ved både-og’et. 
 Det stigende antal internationale forpligtelser 
som vi vælger at træde ind i gennem organisationer 
som FN og EU, internationale domstole og konven-
tioner og handelsaftaler og den slags, er bare ét ek-
sempel. Vi opgiver ikke vores ret til at være os selv, 
men vi har indset fornuften og fordelene i at være os 
selv i selskab sammen med andre. Det koster ganske 
rigtigt noget autonomi og retten til noget navlepilleri 
på den ene side, men gevinsterne ved at indgå i et 
tæt fællesskab med andre overstiger langt de ting 
som vi mister. 
 Forudsat at det sker i gensidig respekt? 
 Selvom man er gift, kan sex jo godt være vold-
tægt. Hvis den stærkeste part ikke tager et nej for et nej eller truer sig til no-
get som ikke begge parter har lyst til, så er og bliver det hustruvold. Også i 
EU, også i FN, også i WTO. 
 Et andet eksempel her i Vesten på at vi er ved at blive voksne er inte-
grationen af de mange indvandrere fra ikke-europæiske kulturer. Man kan 
selvfølgelig diskutere, hvor vellykket det forløber lige i øjeblikket, og om vi 
håndterer situationen i gensidig respekt – it takes two to tango – men det 
kræver unægtelig et opgør med vores teenage-usikkerhed, hvis det skal lyk-
kes. Både hos de lande som optager de nye medborgere, og hos dem som 
kommer udefra og gerne vil bo her. 
 Komplementariteten? 
 Læg mærke til en sjov ting: dengang de første 
”gæstearbejdere” kom herop fra Tyrkiet og Jugosla-
vien, hvad kaldte vi dem så, når vi skulle sige noget 
nedsættende om dem? 
 ”Sortsmuskere”? 
 Hvis vi skulle være rigtigt grove. Hvis vi bare 
skulle være morsomme på andres bekostning, så 
kaldte vi dem ”spaghettier”. 
 Som ingen siger mere. 
 Fordi den gang, da var dét det mest eksotiske vi kendte, for vi var lige 

Dem, os og hinanden 
Vi de forenede nationers folk er be-
sluttede på 
 - at frelse kommende generationer 
fra krigens svøbe, som to gange i vor 
levetid har bragt usigelige lidelser over 
menneskeheden. 
 - på ny at bekræfte troen på funda-
mentale menneskerettigheder, på 
menneskets personlige værdighed og 
værd, på mænds og kvinders såvel som 
store og små nationers lige rettigheder. 
 - at skabe vilkår, hvorunder retfær-
dighed og respekt for de forpligtelser, 
der opstår ved traktater og andre kilder 
til mellemfolkelig ret, kan opretholdes, 
og at fremme sociale fremskridt og 
højne levevilkårene under større frihed. 

Fra FN-pagten, 1945 

Og med disse formål for øje 
 - at udvise fordragelighed og leve 
sammen i fred med hverandre som 
gode naboer. 
 - at forene vore kræfter til opret-
holdelse af mellemfolkelig fred og 
sikkerhed. 
 - at sikre, ved anerkendelse af 
grundsætninger og fastlæggelse af 
fremgangsmåder, at væbnet magt ikke 
vil blive anvendt undtagen i fælles 
interesse, og 
 - at anvende mellemfolkelig orga-
nisation til befordring af økonomiske 
og sociale fremskridt for alle folkeslag.  

Fra FN-pagten, 1945 
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begyndt at tage på charterferie derned, hvor folk spiste spaghetti, og når der 
så kom nogen herop som mindede lidt om de der mørklødede sydlændinge 
som vi havde siddet og kigget på, mens vi var til grisefest, så var ”spaghet-
ti” det mest udanske vi kunne finde på at kalde dem, for der var i hvert fald 
ikke nogen af os der betragtede spaghetti som dansk mad. 
 Men det er det blevet? 
 Det samme er pitabrød. Og bagels. Møderne 
mellem de mange kulturer kommer helt klart til at 
give alle parter en masse fordele og oplevelser og rig-
domme som vil berige os alle sammen, men det kræ-
ver dels at vi tør stå inde for, hvem vi selv er, dels at 
vi har rygrad nok til at tillade andre at være anderle-
des. 
 Både-og? 
 To ret modsatrettede krav set ud fra en traditionel europæisk tanke-
gang. – Og hvis man spørger en teenager… 
 Vi kan ikke finde ud af både at styrke vores eget og give plads til det som er 
anderledes på samme tid? Vi kan ikke rumme modsætningerne på én gang? 
 Det er det i virkeligheden de færreste der kan, 
og i den forbindelse er det næppe en tilfældighed at 
indvandrere fra områder med kulturer der er baseret 
på Østens filosofi og principperne om yin og yang, 
og hele den dyrkelse af komplementariteten som lig-
ger i deres tankegang, har haft relativt nemt ved at integrere sig hos os – eller 
rettere: forsvinde i mængden – mens indvandrere fra den muslimske kultur-
kreds – der på mange måder ligner vores egen og har en monoteistisk tra-
dition der ligesom vores fordømmer det anderledes – har haft meget større 
problemer at passe ind. 
 Det er i virkeligheden, fordi vi helt grundlæggende 
tænker ens at vi ikke kan finde ud af at leve sammen side 
om side? 
 Og uanset, hvordan vi end vender og drejer 
det, så er idéen om at være noget særligt i Guds øjne en gammel opfindelse. 
Ethvert landbrugssamfund i oldtiden som havde fundet ud af at hamre en 
pæl i jorden midt i landsbyen, betragtede pælen og deres boplads som ver-
dens centrum, og enhver højkultur betragtede sig som dem der var skabt 
først og bedst, eller som i det mindste stod guderne eller guden nærmere 
end alle andre. Det gjaldt blandt andre egypterne og jøderne. Tanken om at 
omvende andre, hvis de tror på noget andet end én selv, og at der kun skal 

 
Man lærer sin egen kultur bedst at 
kende ved at gøre sig fortrolig med 
andre kulturer. Ens egen kultur vil 
først afsløre sin dybde, værdi og 
mening, når den finder sit spejlbillede 
i andre kulturer, fordi de kaster det 
klareste lys over ens egen og deri-
gennem hjælper en til selv at forstå 
den bedre. 

Herodot ca. 484-425 

 
…for jeg, Herren, din Gud, er en 
nøjeregnede Gud, der erindrer 
fædrenes synd af hensyn til bør-
nene til tredie led og til fjerde led, 
dersom de hader mig. 

2. Mosebog, 20:5 

If it turns out there is a God, I don’t 
think He is evil. I think that the 
worst thing you can say about Him 
is that He is an underachiever. 

Woody Allen 
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være én sandhed, er en kristen opfindelse, og islam er p.t. den religion som 
mest utvetydigt påstår at alle andre har misforstået Guds vilje.  
 Men vi er alle et produkt af den samme slags tanke-
gang, og det har alt i alt givet stof til 4-5.000 års krig og 
ufred? 
 Fed Gud, ikke? Naturreligionerne handler om 
at indgå i en symbiose med naturen, og det er fuld-
stændigt utænkeligt inden for deres verdensbillede at 
spirituelle forklaringer skulle kunne være i modstrid 
med hinanden; verden er jo ikke opdelt, den er et he-
le. Buddhismen kunne ikke drømme om at ændre på 
folks tro. Hindu er noget man er født til. Det kan slet 
ikke lade sig gøre at konvertere til hindu. De gamle 
grækere kunne ikke forestille sig at deres gudeparnas 
vedkom andre. Romerne tvang de erobrede folkeslag til at dyrke kejseren, 
men ellers lod de folk beholde de guder de var glade for. Der var masser af 
krige og erobringer og slagtninger af folkeslag i antikken, men det handlede 
om kongemagt, royalt hvemjeg-egotrip, erobringer af land og hævntogter 
for gammelt nag. Det var et spørgsmål om at dyrke sin egen storhed eller 
vinde æren tilbage. Det var ikke et spørgsmål om, hvad der befandt sig inde 
i hovederne på folk rundt omkring én og i de lande man erobrede.  
 Det er monoteismen der skaber alle problemerne? Det er monoteismen som 
gør at vi ikke kan snuppe dem som er anderledes, at vi ikke kan respektere hinan-
den? 
 Det er nok snarere det løsrevne, klarovre hvem-
jeg der er bange for de andre hvemjeg’er og for at bli-
ve udraderet der har skylden. Men monoteismen, den 
græske filosofi og den romerske imperiestruktur som 
monoteismen er koblet sammen med i kristendom-
men, er alle tre produkter af dette klarovre hvemjeg, 
og det er islam også. Jødedommen er lige så bange 
for at blive ignoreret og gå i glemmebogen som islam 
og kristendommen er, men i det omfang den histo-
risk set måtte have haft missionerende tendenser, så 
har den i hvert fald droppet dem for længe siden. 
Dertil er kristendommen og islam ikke helt nået end-
nu. De har i hvert fald ikke gjort det til deres erklære-
de mål at holde op. 
 Med at missionere? 

 
Enhver, der færdedes ved byens 
port, hørte på Hamor og på hans 
søn, Shechem, og enhver mands-
person, enhver, der færdedes ved 
byens port, blev omskåret. Da de 
den tredje dag havde smerter, tog 
to af Jakobs sønner, Shimon og 
Levi, Dinah’s brødre, hver sit 
sværd, og de kom trygt ind i byen 
og dræbte alle mandspersoner.  
Og de dræbte Hamor og hans søn, 
Shechem, med sværdet, og de tog 
Dinah fra Shechems hus og gik 
bort. Jakobs sønner kom over de 
faldne, og de plyndrede byen, fordi 
man havde behandlet deres søster 
skammeligt.  

Første Mosebog 34:24-27 

I den nådige og barmhjertige Guds 
navn. 
Ved dem,  
der star på række og geled! 
Ved dem,  
der skræmmer bort med råb! 
Ved dem,  
der læser en påmindelse op! 
Jeres Gud er én, Herren over him-
lene og jorden og alt derimellem, 
Herren over, hvor solen står op.  
Vi har smykket den underste 
himmel med stjernernes smykke, 
og som beskyttelse mod hver en 
oprørsk satan. 

Koranen 37:1-7 
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 Tværtimod har de stadig som grundpræmis at frelse verden gennem 
omvendelse. Tilgangen til det og metoderne er forskellige, men det er de to 
der har problemet. Det er verdens to største religioner, og det er de to der 
teologisk set er nødt til at blive voksne og acceptere at der findes alternati-
ver til deres egen verdensanskuelse, og at disse andre memplexer også har 
eksistensberettigelse.  
 De skal vænne sig til komplementariteten? 
 Islam lagde ret tolerant ud i starten, og kristen-
dommen har øvet sig siden Renæssancen og er også 
ved at komme rigtigt godt efter det. I hvert fald i den 
”oplyste” del af kristendommen, hvor man nok i vir-
keligheden finder nogle af de mest åbne og religions-
dialogkyndige mennesker. Men en stor del af musli-
merne skal til at skynde sig og give deres moderne 
og kritisk tænkende teologer og filosoffer spillerum, 
hvis ikke diverse islamiske kulturer skal ende i decideret fattigdom, umåde-
lig frustration og deraf følgende vold, eller de simpelthen ender med at folk 
vender religionen ryggen. Grundlæggende handler det om at kristendom-
men og islam må opgive deres binære enten-eller-syn på sig selv og rettroen 
i forhold til deres omgivelser og vantroen. 
 Hvor de selv har monopol på sandheden, og resten af verden tager fejl? 
 Hvor der kun er én sandhed, deres egen, og 
den er koblet op til godheden. 
 Voksenheden afhænger af at vi tager et opgør med 
Aristoteles? 
 I stedet for at komplementere hinanden i vores forskellighed, ligger 
det nedfældet som filosofisk fundament i den europæiske tankegang at når 
du og jeg er forskellige, og jeg mener at jeg har ret, så må du nødvendigvis 
tage fejl. Koranen har samme tankegang,  
 Vi kan ikke være uenige og begge to have ret på en 
gang? 
 Og det absurde er at jo mere verden bliver på-
virket af os og kommer til at ligne os, desto mere må vi formode at ”de 
andre” også tænker ligesom os, og desto mindre kan vi finde ud af at leve 
side om side med hinanden.  
 A kan ikke både være B og ikke-B på én gang? 
 Som tak for at vi kom og stjal krudtet fra kine-
serne, guldet fra aztekerne og slaverne fra Afrika, så 
har vi ydet vores til verdenshandelen ved at eksportere et teoretisk funda-

 
Hvis vi troede, at Vestafrika var en 
trykkoger af blodige konflikter, viser 
Senegal, at et vestafrikansk samfund 
kan være åbent, demokratisk og frede-
ligt. Hvis vi troede, at den muslimske 
verden var tillukket, totalitær og trist, 
viser Senegal, at et muslimsk samfund 
kan være humørfyldt, kropsbevidst og 
befolket af glade mennesker.  
Og hvis vi troede, at Afrika altid er på 
modtagerside i internationalt samar-
bejde, er Senegal parat til at vise, at 
Afrika selv har noget at give. 

En talerstol i Senegal 
Anders Jericow, Politiken 13. juli 2007 

En personlighed forudsætter imidlertid 
et publikum; dandy’en er kun noget I 
modsætning til noget. 

Oprøreren 
Albert Camus, 1951 

Så giv ikke efter for de vantro,  
men bekæmp dem af al magt med 
Koranen. 

Koranen 25:52 

The highest goodness is to hold fast 
the golden mean. Amongst the people 
it has long been rare. 

K’ung Futze 
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ment for at hade hinanden. Folk har sagtens kunnet finde ud af at hade 
hinanden uden vores hjælp – det er ikke dét jeg siger – men det teoretiske 
fundament, det har Europa skabt. – Og så er det i virkeligheden dybt uret-
færdigt over for Aristoteles at vi sidder her og giver ham hele skylden for 
vores trang til at dele verden op i uforenelige størrelser. For selvom hans 
formelle logik talte om at B og ikke-B udelukker hinanden, så var det jo 
også ham der talte om Dyden og Den gyldne Middelvej; at ekstremerne, 
dem skal man holde sig fra, det dydige liv leves i balancen langs den gyldne 
middelvej.  
 Så hvorfor har vi så valgt at fokusere på logikken 
med B og ikke-B? 
 Muligvis fordi han ikke skriver om det i sin 
Logik, men i sin Etik, og det kunne jo tænkes at logi-
kerne ikke har læst den. En anden mulighed er at det 
skyldes at vi er nogle usikre, umodne, griske skvad-
dermikler! Eller i hvert fald; det har vi været indtil 
nu, men det er ved at forandre sig, og derfor tror jeg 
ikke det kommer til at gå så galt alligevel. Vores enten-eller paradigme bli-
ver til et både-og paradigme, og derfor bliver fremtiden en hel del anderle-
des end de seneste 2.000 år, simpelthen fordi vi i vores kultur begynder at 
tænke anderledes.  
 Nyt meta-narrativ? 
 Endelig tror jeg at hvis det gik som visse politi-
kere og deres vælgere åbenbart går og ønsker sig; at 
alle muslimske indvandrere i Europa pludselig sagde 
deres job op, solgte deres forretninger, hev deres 
børn ud af skolerne, forlod de højere læreanstalter og 
rejste ”hjem” i morgen, så ville vi som samfund og 
som kultur hurtigt komme til at føle os ret ensomme, 
og hvis vi skal blive ved parallellen til voksenheden 
og ægteskabet, så ville vi komme til at føle os som 
sådan en vraget 55-årig med skilsmissehåret ned ad 
nakken og en tom dobbeltseng som pludselig virkede 
alt, alt for stor. Kulturerne mødes i øjeblikket, vi ud-
fordrer hinandens memplexer, og vi reviderer vore egne, og det vil alt i alt 
gøre os klogere, stærkere, mere modne og selvsikre og vores liv rigere. 
 Det var ikke så lidt! 
 Nej, det er en omvæltning at blive voksen! – Hvis vi vælger at blive 
voksne og ikke bare farer i totterne på hinanden, fordi det er dét vi plejer.  

I alt, som er sammenhængende og 
deleligt, kan man have for meget, 
for lidt eller passende (ligelig), og 
det enten med henblik på sagen 
selv eller med henblik på os; og det, 
som er passende eller ligelig, er en 
mellemting mellem for meget og 
for lidt.  

Etik 
Aristoteles (384-322) 

A. 
Om Statsformen og Religionen. 

§. 1. 
Kongeriget Norge er et frit, selv-
stædnigt, udeleligt og uafhændeligt 
Rige, forenet med Sverige under een 
Konge. Dets Regjeringsform er 
indskrænket og arvelig monarkisk. 

§. 2. 
Den evangelisk-lutherske Religion 
forbliver Statens offentlige Religion. 
De Indvaanere, der bekjende sig til 
den, ere forpligtede til at opdrage 
deres Børn i samme. Jesuitter og 
Munkeordener maae ikke taales. 
Jøder ere fremdeles udelukkede fra 
Adgang til Riget. 

Norges Riges Grundlov, 1815 
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 Så den udvikling som vores kultur gennemgår 
i øjeblikket, sammenligner jeg simpelthen med den 
modning som det enkelte menneske gennemgår i for-
bindelse med at løsrive sig fra forældrene, stå på eg-
ne ben, skabe en familie, og lære at vedkende sig sit personlige ansvar her i 
tilværelsen. Den alt for tidlige sædafgang som vi talte om i går, bliver afløst 
af det fuldbyrdede samleje, hvor begge parter giver det bedste de har og 
derfor får meget mere igen, end de egentlig havde tænkt sig at bede om! – 
Hvis vi altså vælger at blive voksne. Det kommer ikke af sig selv. 
 Det er et valg? 
 En af de ting jeg satte som parameter for mod-
ningen i går, var Theory of mind. 
 Som hang sammen med klaroverheden... 
 Theory of mind handler om, hvorvidt man er 
klarover at de andre i flokken kan tænke, og om man 
er klarover at man selv tænker. Normalt taler kogni-
tionsforskerne om, hvorvidt børn eller dyr har theory 
of mind eller ej... 
 Men du havde fundet en svensker som havde gjort det til et spørgsmål om, 
hvor meget theory of mind et barn eller et dyr har! I stedet for enten-eller havde 
han gjort det til et spørgsmål om grader af theory of mind: skalaen er fuzzy! 
 Peter Gärdenfors hedder han, og jeg har så 
taget hans skala og gjort den yderligere specialiceret, 
jo mere kompleks klaroverheden omkring theory of 
mind bliver. 
 Vi nåede helt op på niveau seks eller syv af theory of 
mind, ikke? 
 Og hvad dækkede de over? 
 Så skal jeg lige tjekke noterne igen... 
 Hvad synes du om mine sko? 
 Hva’? 
 Mine sko. Er de ikke forfærdelige? 
 Øh... 
 Jeg ved ikke, hvordan de har kunnet indlægge mig i så grimme sko. 
Som om man ikke har behov for at være lidt fiks, bare fordi man sidder på 
en galeanstalt? 
 Ja, kønne er de godt nok ikke.  
 Du må undskylde at jeg ikke har pænere sko at tage på, når du nu er 
kommet hele denne her lange vej...  

Klaroverheden 
Derfor forlader en mand sin far og 
mor og knitter sig til sin hustru, så 
at de bliver til ét kød. 

1. Mosebog 2:24 

”I quite agree with you,” said the 
Duchess; ”and the moral of that is – 
”Be what you would seem to be” –or if 
you’d like it put more simply – ”Never 
imagine yourself not to be otherwise 
than what it might appear to others 
that what you were or might have 
been was not otherwise than what you 
had been would have appeared to 
them to be otherwise.” 

Alice’s Adventures in Wonderland 
Lewis Carol, 1865 

För att strukturera de olika tolknings-
möjligheterna och skapa en klarare 
förståelse av djurs och barns tanke-
världar är det nödvändigt att införa fler 
nivåer av mentala representationer. 

Hur Homo Blev Sapiens 
Peter Gärdenfors, 2000 
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 Det gør skam ikke noget... – Her var papiret! 
 Måske jeg kunne ringe og få Mitzi til at komme forbi med nogle pæ-
nere?  
 Er det ikke godt nok, bare det ikke er badetøfler, ligesom dem alle de andre 
futter rundt i herude? 
 Skulle dét nu være et argument? – Hvor kom vi fra? 
 Theory of mind. De grader vi talte om i går. Barndomsepoken skabte først 
klaroverhed om at-jeg-er; atjeget, niveau seks. Og så satte vi ikke tal på flere.  
 Måske ville det være nok bare at skifte snørebånd? – Hm. Den tidlige 
barndomsepoke hos vores nutidige småbørn og hos vores forfædre for 
500.000-100.000 år siden havde altså niveau seks; at-jeg-er. Den sene barn-
domsepoke frem til for omkring 5-10.000 år siden havde så niveau syv som 
også gælder moderne børn i 5-12-årsalderen; hvem-jeg-er, og så har teen-
ageren niveau otte. Små børn ved at de er, og store børn ved, hvem de er, 
men det er deres forældre og omgivelser der har defineret det for dem. 
Teenagere definerer selv, hvem de er, deres selvklaroverhed er refleksiv.  
 Og det er så dér, vores kultur har befundet sig de 
sidste rundt regnet 5-10.000 år? 
 Og til at reflektere over os selv og hvem vi var, 
og til at opdage individet for os, havde vi blandt an-
det den egyptiske kultur, heltekvadet om Gilgamesh, 
Hammurabis Lov, Moseloven og jødedommen, de 
græske filosoffer, Shakespeare og Søren Kierkegaard. 
De italesatte niveau otte, kan man sige. 
 Så er niveau ni det voksne hvemjeg? Hvor man også vælger, hvem man selv 
er? Men hos den vokse er det en etisk selvklaroverhed, hvor det hos teenageren var 
en æstetisk selvklaroverhed? 
 Og som i vores kultur er endt i ren selviscene-
sættelse uden andet indhold end at man ønsker at 
følge med tiden. Eller at være én af dem der definerer 
tiden. 
 Mine jordbær med balsamico til brunchen i lørdags?  
 Inden hun tog ud til svogerskabet og spiste faktabøffer med pulver-
bearnaise. – For tyve år siden ville du have dyppet jordbærene i chokolade.  
 Til gengæld serverede Charlotte og René også bøffer med bearnaise dengang. 
– Eller det vil sige, det gjorde de jo ikke, for da stod de begge to i lære og var lige 
flyttet sammen i deres første lejlighed, så da var der ikke råd til bøf, så vi fik hakke-
bøf, men bearnaisen var den samme. 
 Du ville til gengæld have budt på lammekølle og flødekartofler. 

Tanken tænker på sig selv derved, 
at den bliver delagtig i det, som kan 
tænkes; den bliver nemlig noget, 
som kan tænkes, idet den kommer i 
berøring med og tænker det, således 
at tanke og det, som kan tænkes er 
det samme.  

Metafysik 
Aristoteles (384-322) 

Consumers are fist and foremost 
gatherers of sensations; they are 
collectors of things only in a secondary 
and derivative sense. 

Globalization 
Zygmunt Bauman, 1998 
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 Med lyserød Lambrusco? – Bortset fra at jeg gik i gymnasiet på det tids-
punkt og aldrig havde prøvet at lave mad. Ikke til gæster i hvert fald... 
 Og samtidig satte din røde onkel og tante sig i scene med kasserolle-
hår og den livsstil som var en del af frisuren. – De spiste formentlig pasta-
salat med kinakål. 
 Dét gør de i hvert fald ikke mere! 
 De er også gået over til bøffer og rødvin? 
 Og Rexona. 
 Livsvalg og livsstil hænger sammen i vores kul-
tur og er selvfølgelig i en vis grad udtryk for en eller 
anden form for selvindsigt, men hvor den voksne 
selvindsigt handler om at se sig selv gennem andres 
øjne, så handler teenagerens selvindsigt om at se sig 
selv med egne øjne. Hvor teenageren er ”hvem-er-jeg-set-med-mine-øjne”, 
så er den voksne ”hvordan-ser-mine-børn-mig?”, ”hvem-er-jeg-og-hvem-
vil-jeg-gerne-være-set-med-andres-øjne” og ”hvordan-forløser-jeg-hvem-jeg-
er-i-sammenhængen”. Teenageren ser verden indefra og ud; hvem vil jeg 
gerne være? Den voksne ser verden udefra og ind; hvordan vil jeg gerne 
være?  
 Det går fra ”hvem-er-jeg?” til ”hvordan-synes-du-selv-at-det-går?”. 
 Hvis teenageren var udstyret med en refleksiv selvklaroverhed, så 
kan man sige at det kræver selvrefleksiv selvklaroverhed at være voksen. 
Ikke alene ved vi, hvem vi selv er, vi kender også vores omgivelser godt 
nok til nogenlunde at kunne regne ud, hvordan de fortolker os, vores sig-
naler og vores opførsel. Den voksne kan finde ud af at aflæse sine omgivel-
ser og sætte sig ind i det andet menneskes tankeverden, situation eller vær-
disystem, inden han vælger sit handlemønster.  
 Ikke alene ved jeg, hvem jeg selv er, jeg er også nødt 
til at vide, hvem de andre er, for at vide hvem jeg selv er i 
deres øjne, og hvordan jeg skal handle? 
 Og jo mere komplekst vores kultur bliver, og jo 
flere forskellige mennesker med forskellige værdinor-
mer og forskellige memplexer vi render ind i, desto 
mere komplekst og vanskeligt bliver det at finde ud af. 
 Den gang vi levede under Stavnsbåndet og ikke 
kunne flytte rundt, var der slet ikke behov for den slags klaroverhed? 
 Nu kan du ikke klare dig på egen hånd uden. Og hvis du vil have suc-
ces, er du også nødt til rent faktisk at kunne handle efter din nye erkendelse.  
 Man har så meget theory of mind at man ligefrem er herre over sit eget sind? 

Med hensyn til sandheden er altså 
den, som er i midten, en sandfæridg 
person, og mellemtingen kan kaldes 
”sandfærdighed”, mens den forstil-
lelse, som går ud på at overdrive, er 
praleri og den, som har denne egen-
skab en pralhans, og den forstillelse, 
som går ud på at fremstille en sag 
mindre, end den er, hedder påtaget 
uvidenhed, og den person, som har 
denne egenskab, kaldes ironisk. 

Med hensyn til det behagelige er 
den person, som er i midtein, vittig, 
og egenskaben er vid, mens det at 
gøre for meget af det er plumphed, 
og den, som har denne egenskab, er 
en plump person, og den, som har 
for lidt af det, er nærmest bondsk, 
og den tilbøjelighed er bondskhed. 

Etik 
Aristoteles (384-322) 
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 Det har i en eller anden grad været vilkårene 
for det voksne karrieremenneske i århundrede, for-
skellen er at nu kommer det til at gælde alle i vores 
kultur og hele vores kultur. Det er som nationer og 
kulturer, vi skal til at se os selv udefra med andres øjne og lære at handle 
derefter. 
 Ikke noget med at tegne muhammedtegninger i flæng? 
 Ikke noget med at skrive ved siden af tegnin-
gerne at folk må tåle hån, spot og latterliggørelse, i 
hvert fald. Med mindre man lige har forsøgt at sætte 
sig ind i, hvordan det er at blive viftet om næsen med 
en fornærmelse.  
 Det er godt nok komplekst! 
 Og derfor er det også så vanskeligt at det ikke 
er alle der kan finde ud af det. Selv teenagerens selviscenesættelse i sin 
ultimative form, sådan som den kører i vores samfund lige i øjeblikket og 
har gjort det de sidste 30-40 år, er jo for kompleks til en hel del, faktisk.  
 Alle dem som ikke kan koderne og derfor ikke er med fremme i skoen? 
 Som bliver koblet af racet af alle jer andre, fordi de spiser pastasalat 
med købedressing. – Det interessante ved theory of mind niveau ni – hvem-
er-jeg-i-sammenhængen-og-hvordan-er-jeg – er naturligvis at det i sig selv 
er langt mere komplekst end de andre niveauer, dels fordi det rummer flere 
referencepunkter uden for individet, dels fordi det i sig selv er selvrefere-
rende. Som individer og kultur bliver vi konstant eksponeret og stillet til 
regnskab for, hvem vi er. Dermed er vi ikke alene klarover, hvem vi selv er, 
vi er klarover at vi er klarover hvem vi er, og som om det ikke var nok, fordi 
vi har denne her klaroverhed, så er vi gudhjælpemig også klarover at vi er 
klarover at vi er klarover hvem vi er, og det er dér det begynder at gøre en 
forskel, for så kan vi ikke længere undslå os ansvaret for vores egne hand-
linger. Når vi er så selvklarovre, så fanger bordet! Tredjegrads selvklarovre, 
kunne man kalde det. 
 Førstegrads selvklarover er barnets hvemjeg, anden-
grads selvklarover er teenagerens hvemjeg? 
 Og den voksnes tredjegrads selvklaroverhed 
gælder i forhold til egne følelser, egen fremtoning, forholdet til andre, hele 
den situation vi indgår i, i forhold til hvilken kultur både jeg og min næste 
er en del af når vi mødes, og i forhold til hvad jeg må formode at vide om 
min næste generelt med hensyn til hans plads i livet, humør, uddannelse, 
intelligens og så videre. 

 

Og Josef var vellidt i hans øjne og 
betjente ham. Han gjorde ham 
ansvarlig for sin husholdning, og 
han overlod ham alt, hvad han 
ejede. 

1. Mosebog 39:4 

 

I der tror! Folk skal ikke gore nar 
ad andre folk, for måske er disse 
bedre end dem selv! Og heller ikke 
kvinder ad andre kvinder, for må-
ske er disse bedre end dem selv! I 
skal ikke se skævt til jeres egne og 
ikke give hinanden øgenavne! 

Koranen 49:11 

Jesus sagde:  
“Den, som kender alt, men mangler 
sig selv, mangler alt. 

Thomasevangeliet vers 67 
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 Og det er vi forpligtet til? 
 Det lyder værre end det er, når man formulerer det. I det daglige kal-
der vi det jo bare ”at stikke fingeren i jorden”. Men når vi har indsigten, så 
er det dét, det betyder at være voksen. Det er immervæk komplekst, ind-
rømmet, og selvfølgelig er der mange, for hvem det er umuligt, men sidder 
den der først, så er der ingen vej uden om. Det er vejen til anseelse og suc-
ces. – Uanset hvad dit succeskriterium så end måtte være... 
 Og så siger du at jeg er kedelig, fordi jeg ikke er 
spontan? Man kan da ikke være spontan, hvis man skal 
holde rede på alt dette her! 
 Voksne mennesker er heller sjældent særligt 
spontane, hvis du har lagt mærke til det. Spontan er 
måske også for entydigt et begreb, hvis vi ikke defi-
nerer det som henholdsvis klarovert spontan og u-
klarovert spontan. Det uklarovert spontane er selv-
følgelig den barnlige spontaneitet, hvor impulsen til handling er fuldstæn-
digt ureflekteret i noget som helst, og derfor render unger på fire gladeligt 
ud foran en lastbil, hvis deres bold er trillet i forvejen. Det klarovert spon-
tane sker derimod på baggrund af en refleksion; du ved godt at det er utjek-
ket at servere nutellamadder for veninderne, eller at det ikke var planen at 
du skulle have et par støvler mere; alligevel overruler du af og til din 
fornuft og dine planer, fordi du synes det kunne være sjovt at gøre noget 
anderledes. 
 I trods? 
 På en måde, ja. Du ved bedre, men vælger at ignorere det. Om det så 
er ”i sandhed spontant” eller det er fup-spontant, dét må du selv om, det 
korte af det lange er at det er hamrende komplekst at skulle fungere som 
voksen i vores og fremtidens kultur, hvis det skal være bare nogenlunde 
vellykket. Især, hvis man både skal kunne finde ud af at begå sig i en globa-
liseret verden og samtidig ikke skal ende med at blive røvkedelig ud over 
alle grænser – og derfor kommer denne her voksenhed til at ændre radikalt 
ved vores kultur. 
 Nye kriterier for at bukke under, i virkeligheden? 
 Nye kriterier for at blive peget fingre ad, og nye 
kriterier for at blive lukket ude af det gode selskab. 
Hvis man ikke er udstyret med en vis portion selv-
indsigt og overskud til at indgå i sociale sammenhæn-
ge med de nye forventninger som det indebærer, ja, 
så er der endnu flere anledninger til ikke at være med 

Uspontant spontan 
The man who invented the Total 
Perspective Vortex did so basically 
in order to annoy his wife. 
   Trin Tragula—for that was his 
name—was a dreamer, a thinker, a 
speculative philosopher or, as his 
wife would have it, an idiot. 

The Restaurant at the End of the 
Universe 

Douglas Adams, 1980 

Not togetherness, but avoidance and 
separation have become major survival 
strategies in the contemporary megalo-
polis. No more the question of loving or 
hating your neighbour. Keeping the 
neighbours at arm’s length would take 
care of the dilemma and make the 
choise unnecessary; it staves off the 
occasions when the choice between 
love and hate need to be made. 

Globalization 
Zygmunt Bauman, 1998 
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i den del af samfundet som flyder ovenpå, nye grunde til ikke at blive invi-
teret med dér, hvor tingene sker næste gang.  
 Hele verden ”spiser ved samme bord”, og hvis jeg ikke sender kartoflerne 
videre på den rigtige måde, så synes de andre at jeg er en gris som de ikke inviterer 
igen? 
 Og du har kun dig selv at takke for din egen 
opførsel, for far og mor er ikke med til festen mere. 
Du er rykket fra børnebordet i hjørnet, hvor det var 
OK at lege med maden, og op til hovedbordet, hvor 
de alle sammen kigger på om du holder gaflen i den 
rigtige hånd. Det gælder, når man skal være kollega 
på en arbejdsplads, og det gælder når nationer skal 
eksistere side om side. I gamle dage, hvor flertallet 
arbejdede på landet eller i den tunge industri, var det 
ikke så væsentligt, om man kunne finde ud af alle de uskrevne regler og 
kunne indgå i et team, men i et informationssamfund er det stort set dét 
som det hele bygger på. I forbindelse med de mellemnationale forhold er 
fordelen selvfølgelig at vi ikke længere bare spontant sender vores soldater 
om på den anden side af grænsen, men at vi lige overvejer, hvordan det vil 
se ud på CNN, hvis vi gør det, og derfor tøver og for det meste lader være. 
 Bortset fra de gange, hvor vi ikke lader være? 
 Og kommer på CNN lidt oftere end det lige var planen... 
 Men hvis kompleksiteten stiger eksponentielt – som var dét vi talte om i 
mandags at den gør – gælder det så også for polariseringen? Der bliver vel så flere 
og flere af os som ikke kan hænge med på vognen og begå sig?   
 Det er et double edged sword, et både-og; på den ene side er det 
enormt vanskeligt at være så voksen og selvklarover som jeg sidder og be-
skriver det her, både som individ og som selvdefineret gruppe eller nation, 
på den anden side betyder netop voksenheden at dem det lykkes for bliver 
bedre til at inkludere dem som det ikke fungerer for. 
 Fordi selvindsigten netop fører til et ansvar? 
 Fordi det vil være selvmord at marginalisere 80 
eller 90 procent af sine medborgere, alene af den 
grund at de ikke kan finde ud af at håndtere tre-fire 
kulturer, fem nye uddannelser og en tredjegrads 
selvindsigt på samme tid. Lige så vel som det vil 
være selvmord at marginalisere 80 eller 90 procent af jordens befolkning, 
fordi de materielt, teknologisk og økonomisk slet ikke befinder sig på samme 
kompleksitetsniveau som os selv. 

Jerry: 
Again with the sweatpants? 

George: 
What? I’m comfortable. 

Jerry: 
You know the message you’re 
sending out to the world 
with these sweatpants? 
You’re telling the world, ”I 
give up. I can’t compete in 
normal society. I’m 
Miserable, so I might as 
well be comfortable. 

Seinfeld 

The elites have chosen isolation and 
pay for it lavishly and willingly. The rest 
of the population finds itself cut off and 
forced to pay the heavy cultural, 
psychological and political price of their 
new isolation. 

Globalization 
Zygmunt Bauman, 1998 
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 Det er altså ikke den rene selvopofrelse? 
 Ansvarligheden er både en grad af altruisme og så et rent pragmatisk 
spørgsmål om overlevelse. Den religiøse ville tale om ”næstekærlighed” el-
ler ”en etisk fordring” over for Næsten, på Handelshøjskolen vil de sikkert 
kalde det den pragmatiske fordring. Pointen er at de begge to har ret.  
 De komplementerer hinanden? 
 Hvis der ikke blot er tale om et godt gammel-
dags supplement. Men sådan er det at være voksen. 
Et meget konkret eksempel på at mine påstande ikke 
er helt hen i vejret, det er at der er mange skoler og 
også en del fængsler, hvor man begynder at under-
vise i følelsesmæssig intelligens. 
 Som var dét vores forfædre Australopithecus og Ho-
mo Erectus ikke havde? 
 Formodentlig ikke.  
 Fordi de ikke havde den grad af selvklaroverhed eller theory of mind som vi 
har, og fordi de ikke havde noget sprog til at formulere det med? 
 Og indtil nu har vi bare taget den følelsesmæssige intelligens for gi-
vet; vi har ikke reflekteret over den eller sat det i system ved at undervise i 
den. 
 Men det gør vi så nu? Fordi man ikke længere kan overleve eller klare sig 
selv uden? 
 Ikke alene er det væsentligt at børnene kommer ud af skolen med 
noget viden og en kulturel balast, vi er også nødt til at være sikre på at de 
hænger sammen som mennesker der kan begå sig. 
 Det klassiske eksperiment med hensyn til børns følelsesmæssige intel-
ligens går ud på at finde ud af, om de kan styre deres impulser. Man siger 
simpelthen til barnet ”her har du en skumbanan, nu går jeg ud et øjeblik, og 
hvis du ikke spiser den, mens jeg er væk, så får du én til, når jeg kommer til-
bage” – sammenlagt to skumbananer i stedet for én.  
 De børn som kan styre sig selv og lader være 
med at spise bananen, har en høj følelsesmæssig in-
telligens, og de som skynder sig at guffe skumdim-
sen i sig, scorer lavt. Det interessante ved testen er at 
metoden efter sigende skulle kunne forudsige, hvilke 
børn der klarer sig godt senere i livet, og hvem der 
ikke får succes. Simpelthen, fordi evnen til at kunne 
styre sig, indgå i sociale relationer og holde aftaler på 
langt sigt er mere væsentligt, end præcis hvor høj ens 

Følelsesmæssig 
intelligens 

Det biologiske design for følel-
sernes basale neurale kredsløbs-
system, som vi fødes med, er det, 
der har fungeret bedst I de sidste 
50.000 menneskegenerationer, 
ikke I de sidste 500 generationer – 
og selt ikke I de sidste fem. 

Følelsernes Intelligens 
Daniel Goleman 

De som siger, at valg er attrå eller 
lyst eller ønske eller mening i en 
eller anden forstand, synes ikke at 
have ret heri. For valg er ikke 
noget, som også er fælles for dem, 
som ikke har fornuft, mens attrå og 
lyst er. Videre handler den karak-
tersvage, idet han attrår, men noget 
valg er der ikke, mans den karak-
terstærke derimod handler ud far 
sit valg, men ikke ud fra sin attrå. 
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intelligens er på andre områder. – Jeg tror ikke at skolerne generelt tester 
børnene på denne her måde, men det nye og banebrydende er at evnen til at 
forstå sig selv og andre simpelthen er kommet på skoleskemaet!  
 Og i fængslerne får det folk til at holde op med at begå ny kriminalitet, når de 
engang kommer ud af fængslet igen, fordi de lærer at reflektere over sig selv og de-
res egne handlinger? 
 Dét som ungerne og de indsatte lærer, det er blandt andet at kunne 
definere og sætte navn på deres egne følelser, at kunne udtrykke følelserne, 
vurdere følelsernes intensitet, håndtere følelserne og at udsætte deres be-
hovstilfredsstillelse og kontrollere impulser. Kort og godt lærer de at kende 
forskel på følelser og handlinger. 
 At man kan have lyst til noget uden rent faktisk at gøre det? 
 Hvis man gerne vil have venner og være so-
cialt accepteret, så er man nødt til at kunne styre sig. 
Hvis vi ikke tager os sammen, når vi omgås hinan-
den, så gider de andre ikke lege eller arbejde eller bo 
sammen med os, og derfor bliver disse her færdighe-
der vigtigere og vigtigere, ikke mindst fordi vi flytter 
rundt hele tiden og konstant skal indgå i nye sociale 
sammenhænge. 
 Homo liquens? 
 Dengang vi alle sammen boede i den samme landsby hele livet, da 
kunne man godt tillade sig at have et par minusdage indimellem, for man 
kunne ikke blive ”smidt ud”, og de vidste også godt alle sammen at ”i mor-
gen, så er han OK igen.” Eller det var alment kendt at smedens søn var lidt 
galsindet en gang imellem, men han var god til at sko en hest, og så var det 
i og for sig bare i orden. Men det er det ikke, når man lever i overhalings-
banen, og de sociale relationer skal etableres konstant i det uendelige, når 
virksomhederne hele tiden omstrukturerer, og alle hellere vil have et andet 
arbejde et andet sted, hvor lønnen er højere eller udsigten fra kontoret er 
bedre.  
 Så gælder det om at være klarover sine sociale spille-
kort og kunne indgå i gruppen? 
 Ellers overlever du ikke, og dét er nyt! Dét som 
undervisningen i den følelsesmæssige intelligens og-
så omfatter, det er at aflæse og fortolke de sociale sig-
naler som er til stede i gruppen; de andres reaktioner 
og handlemønstre med andre ord, og at forstå deres 
perspektiv på tingene. Det omfatter konfliktløsning 

 
Videre står attrå i modsætning til 
valg, men attrå står ikke i mod-
sætning til attrå. Desuden har attrå 
at gøre med behageligt og ubehage-
ligt, mens valg hverken har at gøre 
med ubehageligt eller behageligt. 

Etik 
Aristoteles (384-322) 

Et overraskende resultat var, at de 
personer, der var for ivrige efter at 
deltage, var en hæmsko for grup-
pen, fordi de sænkede dens totale 
præstationsniveau; disse emsige 
personer var for kontrollerende 
eller dominerende. De manglede 
tilsyneladende et af de grundlæg-
gende elementer ved den sociale 
intelligens, nemlig evnen til at er-
kende, hvad der er passende og 
hvad der er uhensigtsmæssigt i et 
gensidighedsforhold (…) 
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og at lære at gå til problemer trinvist, så man ikke forsøger at sluge en for 
stor mundfuld på en gang, og ungerne bliver trænet i at kommunikere, bå-
de verbalt og nonverbalt, så de ikke bliver misforstået. Det er eddermame 
komplekse krav vi stiller til vores børn i et moderne samfund! – Hvad var 
grænsen for klaroverheden? 
 Intuitionen. Du kaldte den også klaroverhedspoten-
tialet. – Den voksenhed og følelsesmæssige intelligens som 
tidligere var noget intuitiv man selv måtte erfare sig frem 
til, den rykker nu ind i klaroverheden, simpelthen fordi 
værktøjerne er sat på skoleskemaet? 
 Nemlig! Og så er spørgsmålet selvfølgelig, hvad det voksne menne-
skes intuition – theory of mind nummer ti, om du vil – handler om, og det 
er dét der hedder et rigtigt godt spørgsmål, for det kan der ikke gives et en-
tydigt svar på. Men det er muligt vi kan finde på noget klogt at sige om det 
alligevel, når vi er færdige med alt det klarovre i voksenheden.  
 På det individuelle plan er vi altså ved at se 
fremkomsten af homo liquens. Livet i overhalings-
banen, den konstante flytten rundt og det serielle 
monogami med de konstant skiftende familiekonstel-
lationer for både børn og voksne kommer til at ændre 
vores idéer om familie, om venner, om netværk og 
hele vores jeg-forståelse.  
 Men homo liquens, det flydende menneske, er ikke 
det samme som voksenhed i sig selv, vel? 
 Nej. Men den voksne selvrefleksion og en rodfæstet klaroverhed om-
kring sig selv og andre er forudsætningen for at tilværelsen som homo 
liquens ikke går hen og bliver ensbetydende med individuel udviskning og 
undergang. 
 Når vi konstant er nødt til at passe ind i nye sammenhænge og møde 
og forholde os til nye mennesker hele tiden, så bliver individet nødt til at 
definere sig selv igen og igen, dagligt, time for time, og spørgsmålet ”Hvem 
er jeg?” bliver derfor hele tiden udfordret af et ”Hvad kan/skal/bør/gør jeg 
her, hvad er mine muligheder, hvad er mine pligter, hvordan indgår jeg 
mest optimalt i sammenhængen lige nu, og så det ikke fucker fremtiden og 
vores senere muligheder op?” Med et konstant krav om at tilpasse sig nye 
omstændigheder er hvemjeget derfor ikke længere den statiske størrelse 
som vi har været vant til at opfatte det som, tværtimod bliver det hele tiden 
influeret og formet af situationen og menneskene omkring sig. Jeget bliver 
med andre ord flydende, og individet bliver til homo liquens. – Kynikere og 

Den vigtigste enkeltfaktor, der 
medvirkede til at gore en gruppes 
produkt så godt som muligt, var 
den grad, i hvilken medlemmerne 
var i stand til at skabe en tilstand 
af indre harmoni. 

Følelsernes Intelligens 
Daniel Goleman, 1995 

Lige på grænsen 
 

“But I don’t want to go among mad 
people,” Alice remarked. 
“Oh, you can’t help that,” said the Cat: 
“we’re all mad here. I’m mad. You’re 
mad.” 
”How do you know I’m mad?” said 
Alice. 
”You must be,” said the Cat, ”or you 
wouldn’t have come here.” 

Alice’s Adventures in Wonderland 
Lewis Carol, 1865 
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psykologer ville sige at vi kollektivt er ved at udvikle os til borderline-tilfæl-
de, men dem er der også ved at komme flere af, så det er nok ikke helt løgn. 
 Hvad er borderline? 
 Det er psykiatrisk diagnose som blandt andet handler om at jeg-følel-
sen er diffus. Det pudsige ved det er at selve definitionen på diagnosen er så 
udflydende at man ikke rigtigt kan blive enige om, hvad en borderline 
egentlig er.  
 Fuzzy? 
 Det eneste der synes at være enighed om, er at der bliver flere af dem.  
 Efterhånden som interaktionerne bliver stadig 
mere varierede og mangfoldige, og vi dagligt står an-
sigt til ansigt med folk fra helt anderledes kulturer 
med fuldstændigt anderledes memplexer end vores 
egne, så bliver vi også nødt til at opgive vores meget 
statiske – bibelsk-koransk-aristoteliske kunne man 
sige – syn på verden, og i stedet må vi lære at leve med det faktum at der 
ikke eksisterer nogen endegyldig Sandhed. Tværtimod er vi nødt til selv at 
skabe den og genskabe den igen og igen, så Sandheden kommer flest muligt 
mest til gode uden at gå ud over de få. 
 Inklusive os selv? 
 Ellers var det en dårlig sandhed.  
 Er det ikke bare værdirelativisme, nihilisme og soci-
alkonstruktivisme af værste skuffe, det her? 
 Jo! Gu’ er det så! Men der er jo ikke nogen Sand-
hed!  
 Så dét du siger nu, er heller ikke sandt? 
 Uanset om den er flydende eller uforanderlig, 
så er og bliver Sandheden jo noget vi selv og vores nedarvede memer har 
skabt!  
 Det må jo i så fald være din sandhed? 
 Men komplementerer den ikke meget godt din egen? 
 Og så længe den gør dét, så kan vi lige så godt tilpasse den efter situationen? 
 Så kan vi lige så godt indse at sandheden altid kræver en arbejdsind-
sats og i fællesskab skabe den sandhed som stemmer bedst overens med 
verden som den er og som i længden kommer os alle sammen – inklusive 
individet, afvigerne og minoriteterne – mest til gode.  
 Det giver selvfølgelig to problemer. Det ene er, hvem der i sidste ende 
kommer til at afgøre, hvad sandheden er. Det plejede at være præsterne og 
filosofferne, så blev det i en vis grad videnskaben, og nu er det vel sådan  

Sandheden 2.0 
 

Man kan videre bestemme For-
fatterens og i Særdeleshed den 
filosofiske Forfatters Opgave til 
den at opdage Sandheder, sige 
Sandheder, udbrede Sandheder og 
rigtige Begreber. 

 

Naar man nu betragter, hvorledes 
en saadan Opgave virkelig plejer at 
blive varetaget, saa ser man paa 
den ene Side hele Tiden den 
samme gamle Kaal blive opkogt og 
delt ud til alle Sider, en Opgave, 
som vel ogsaa kan have sin 
Fortjeneste ved at danne og vække 
Sindene, selv om det snarere 
kunde betragtes som en fortravlet 
Overflødighed. 

Retsfilosofiens Grundlinier 
G.W.F. Hegel, 1818 
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nærmest et demokratisk misk-mask. Så spørgsmålet 
er, om det bliver afgjort af de klogeste, de fleste eller 
dem der bare skriger højest. Det er jo dét der er pro-
blemet på nettet, hvor vi har mere eller mindre demo-
kratiseret fakta. Hvis tilstrækkeligt mange ignoranter 
går ind på Wikipedia og skriver noget vås, og vi alle 
sammen går ind og læser det, så bliver vores funda-
ment for at forstå verden det rene sludder og vrøvl, 
og så bliver vores sandheder derefter. 
 Det andet problemet er at med en verden, hvor 
alting forandrer sig så hurtigt som det gør, så kom-
mer sandheden aldrig til at holde ret længe ad gan-
gen. Jægersamlernes åndemaneri var titusinder af år gammelt og sandt, ind-
til oldtidens kulturer opfandt polyteismen med et parnas af navngivne guder. 
Polyteismen var sand i 5-6.000 år, indtil monoteismen tog over, monoteis-
men har været sand i 2-3.000 år, indtil videnskaben tog over, og videnska-
ben som vi kender den, er så småt ved at sætte sin troværdighed over styr 
og miste sit monopol til almen uvidenhed og internet-supportet dumhed og 
meneri efter bare 4-500 år. Sandheden er i bevægelse. 
 Den er en proces? 
 Det er præcis dét den er! Og den bliver aldrig 
”færdig”. Ligesom vi talte om i går at Jeget er en pro-
ces hele livet igennem, så er Sandheden også kon-
stant i sin vorden. Det interessante er at der ikke er 
noget nyt i denne her tanke, det har filosofferne ment 
siden sofisterne for over 2.500 år siden! Det er bare 
ikke sivet ind i vores hverdagsforståelse af virkelig-
heden endnu.  
 Monoteismen lagde sig lige imellem i 2.000 år? – 
Men vi har vel behov for én eller anden fast og urokkelig 
skabelon at forstå verden ud fra, det kan jo ikke bare være 
ét fedt det hele? 
 Det er heller ikke dét jeg siger. Vi er bare nødt til selv at indgå i en 
proces med sandheden for at finde ud af, hvad den er eller bør være. 
 Vi og sandheden i dialog med hinanden? 
 Vi og sandheden skaber hinanden. Vi former den, og alt efter hvad 
det er for en sandhed vi fremkommer med, former den også os. Komple-
mentariteten og den gensidige påvirkning stikker sit storgrinende fjæs frem 
endnu en gang!  

Thanks to their experience with 
video games, kids have a funda-
mentally different appreciation of 
the television image than their 
parents. They know it’s up for grabs. 
While their parents sit in the living 
room passively absorbing network 
programming, the kids are down in 
the playroom zapping the Sega aliens 
on the own TV screen.  The parents’ 
underlying appetite is for easy 
entertainment or, at best, pre-
packaged information. Meanwhile, 
they bemoan the fact that their 
kids don’t have attentionspans long 
enough to endure such programming. 

 
The kids, on the other hand, rather 
than simply receiving media, are 
actively changing the image on the 
screen. Their television picture is 
not piped down into the home from 
some highter authority—it is an 
image that can be changed. When 
Dan Rather or Tom Brokaw shows up 
on the evening news, the screenager 
doesn’t experience this broadcast as 
the gospel truth. To him, it’s just a 
middle-aged man playing with his 
joystick. 

Playing the Future 
Douglas Rushkoff, 1996 
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 I en verden, hvor vi alle sammen flytter os hele 
tiden, er memplexerne nødt til at kunne leve sammen 
side om side. Når vi først er nået til denne indsigt – 
ikke bare på et rent abstrakt, intellektuelt plan, men 
som en accepteret og integreret del af vores verdens-
forståelse som vi er villige til at både føle og leve ef-
ter – så vil det blødgøre vores hidtidige behov for et stærkt og uimodsagt 
hvemjeg, det vil slække på det behov vi har for den konstante bekræftelse af 
os selv og vores Jeg, og det gælder for os både som individer og som kultur. 
 Konsekvensen er at det vil gøre os i stand til at se os selv som en del 
af noget større. Vi vil se os selv i en kontekst, ikke blot som hvem-synes-jeg-
selv-at-jeg-er.  
 Og det gælder for individet såvel som for kulturen? 
 Forudsætningen for at blive et helstøbt voksent 
menneske er at man har fundet sig selv, har brugt 
puberteten til at blive klarover sit hvemjeg; hvem det 
inderst inde er! Men for at kunne træde i karakter som 
voksen, er man nødt til at kunne sætte sig ud over 
det igen. Som voksen smelter man sammen med sin 
modsætning i parforholdet eller ægteskabet og bliver 
til ”ét kød”, og det sætter sig spor i virkeligheden. Den voksne kæmper for 
sine børn i højere grad end for sig selv. Det bliver vigtigere for os at efter-
lade en grøn planet til vores børn end at få en ny bil i morgen.  
 Er det ikke frygteligt naivt? 
 Det er frygteligt naivt at tro at vi har råd til at 
handle på nogen som helst anden måde! Ud over 
min rørstrømske symbolik, så er det ren pragmatis-
me. Det dur ikke at ti procent – eller hvor meget det 
nu er – af jordens befolkning æder 90 procent af alle 
ressourcerne. Det holder bare ikke! Og efterhånden 
som atomvåben, biologiske og kemiske våben bliver 
spredt uden for vores egen kulturkreds – og før eller 
siden også nanoteknologien – så kan vi ikke bare blive ved med at tæske de 
andre til at kunne lide os. Selvom man har været den største og stærkeste i 
skolegården i et stykke tid og har været vant til at være ham der gav de an-
dre buksevand, så kommer de andre jo også i puberteten før eller senere, og 
så er det enten pay-back time, eller også er det gruppediskussioner i klas-
sens time. Og hvis dét ikke er nok, så er det op til skolepsykologen!  
 Det er på tide at Vesten går i terapi? 

Konkret voksen 
At elske og at arbejde, bemærkede 
Sigmund Freud engang til sin 
discipel Erik Erikson, er de to 
evner, der kendetegner den fuldt 
udviklede modenhed. 

Følelsernes Intelligens 
Daniel Goleman, 1995 

Elsk hverandre, men gør ikke kær-
lighed til en forpligtelse. 
Snarere skal den være som vug-
gende vande mellem sjælenes 
kyster. 
Fyld hinandens bæger, men drik af 
hver sit. 

Profeten 
Kahlil Gibran 

The actions most likely to be commited 
by people that order has no room for, by 
the underdog and the downtrodden, 
stand the best chance of appearing in 
the criminal code. Robbing whole na-
tions of their resources is called “promo-
ting free trade”; robbing whole families 
and communities of their livelihood is 
called “downzising” or just “rationaliza-
tion”. Neither of the two has been ever 
listed among criminal and punishable 
deeds. 

Globalization 
Zygmunt Bauman, 1998 
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 Vi har ikke haft nogen nem ungdom. Mor døde, da vi trådte ind i pu-
berteten, og efterlod os alene med en højst utilregnelig far som oven i købet 
korsfæstede brormand, fordi det var den eneste straf der var hård nok med 
al den ballade vi havde lavet! 
 Det burde nok kunne traumatisere enhver... 
 Og med nidkær grundighed holdt han øje med at vi sov med hænd-
erne over dynen og ikke forfaldt til selvbesmittelse! Ikke noget at sige til at 
vi både har tisset i sengen, hevet vinger og ben af forsvarsløse dyr, mobbet 
alt og alle omkring os, stjålet med arme og ben, tegnet graffiti på væggene 
overalt, hvor vi er kommet frem og har prøvet alle mulige grænser af og røget 
og drukket og horet og snydt i spil. Så spørgsmålet er, om almindelig terapi 
er nok, nogle adfærdskorrigerende værktøjer ville nok ikke være af vejen... 
 Undervisning i emotionel intelligens? 
 I hvert fald indtil hormonerne er faldet til ro.  
 Ellers bliver der aldrig ro i skolegården?  
 Ikke så længe vi alle sammen skal være der. 
Sammen med hinanden. Derfor er fokus nødt til at 
skifte. Vi er nødt til at vælge og sørge for at vores 
selvklaroverhed skifter fra selvklarovert reflekteret hvemjeg, til selvklar-
overt selvreflekteret hvemjeg og til Os. Og det vil komme til at skifte fra 
hvemjeg til Os. Før eller siden. Det er i gang med at skifte fra hvemjeg til 
Os. Spørgsmålet er blot, om det vil tage generationer, om vi skal bombe os 
selv tilbage til stenalderen og vente hundred- hvis ikke tusindvis af år på 
det, eller vi beslutter os for at det skal være i vores tid.  
 Det nye Os bygger på den individuelle erken-
delse af at der rent faktisk er et Os, et globalt Vi, og at 
dette Os vitterligt inkluderer os alle sammen og ikke 
blot omfatter vores nærmeste familie eller stammen, 
men hele fucking jordkloden, altså! Og grunden til at 
det forholder sig sådan, det er at hvad vi end fore-
tager os rent økonomisk, kulturelt, politisk eller med 
hensyn til forurening, så har det globale konsekven-
ser, og samtidig har vi fået satellit-tv og charterrejser og internet, så vi kan 
se hinanden, real time, og vi har i det hele taget opdaget konceptet ”menne-
skeheden”, og for at det ikke skal være løgn, så ønsker vi rent faktisk at det-
te begreb skal være meningsfuldt. 
 Gør vi virkelig dét? 
 Hvis vi ikke gør det, så er vi nødt til at komme til det! Ellers bliver det 
ikke noget kønt syn der venter os i tv-avisen til aftenkaffen de næste mange  

Lidt højstemt kunne man sige, at 
Europas opgave nu er at genfinde 
sin samvittighed og sin ansvars-
følelse I ordets dybeste forstand – 
ikke bare I forhold til Europas egen 
politiske arkitektur, men også over 
for verden som helhed. 

Václav Havel, 1996 

The meeting places were also the sites 
in which norms were created – so that 
justice could be done, and apportioned 
horizontally, thus re-forging the con-
versationalists into a community, set 
apart and integrated by the shared 
criteria of evaluation. Hence a territory 
stripped of public spaces provides little 
chance for norms being debated, for 
values to be confronted, to clash and to 
be negotiated. 

Globalization 
Zygmunt Bauman, 1998 
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år – eller så længe der overhovedet er tilstrækkeligt 
ordnede forhold i vores samfund til at opretholde en 
tv-produktion med billeder og lyd fra de steder, hvor 
det går vildest for sig. Forudsætningen for at vi får 
daglige billeder af selvmordsbomberne i Irak og Pa-
kistan er jo blandt andet at der er andre samfund i nabolaget som ikke er 
ved at gå i opløsning, og hvor det er muligt at drive en tv-station og holde 
et internet ved lige.  
 Hvis fremtiden skal være tryg og sikker for os 
alle sammen, så kan centrum for vores opmærksom-
hed ikke længere blot være vores eget hvemjeg eller 
vores egen lille indspiste flok; fokus må nødvendig-
vis skifte til interaktionen mellem os. Omdrejnings-
punktet skal flyttes uden for os selv; vi er nødt til at 
flytte opmærksomheden fra selvoptagede lille mig og 
vores hellige nation til selve processen. Processen mellem mennesker, 
processen mellem kulturer, processen mellem menneske og natur.  
 Det bliver nødt til at være interaktionen, pro-
cessen mellem de komplementerende yderpunkter 
som vores fokus må rette sig mod. I stedet for at de-
finere os selv ud fra hvem vi er: den statiske enhed, 
Tenna E. Rasmussen; den eneste sande religion, Jeho-
vas Vidner; løsningen på alle fødevareproblemer, 
den gensplejsede bøfgulerod, så er vi nødt til at lade 
os selv og vores opfindelser og alt, hvad vi foretager os, definere ud fra de 
sammenhænge som det hele interagerer i. Hvemjeget er der stadig – det er 
en forudsætning for interaktionen; der er nødt til at være noget som kan 
interagere – men hvemjeget vil være villigt til at skifte fokus væk fra sig selv 
for at opnå de fordele som en frugtbar interaktion giver.  
 Ligesom i det perfekte parforhold og det perfekte far-
mor-og-børn-scenarie med idyliske solopgange og økologisk 
sødmælk og friskpresset appelsinjuice i smukke glaskander 
på morgenbordet som i alle cornflakes-reklamerne? 
 Er det virkelig så vammelt? 
 Jeg har bare vanskeligt ved at se at det skulle ske? 
 Tror du ikke på mennesket? 
 Har jeg grund til dét? 
 Verden har jo faktisk ændret sig til det bedre! 
 For en del af os, ja.  

 

One should reserve the name of “the 
State” “for sucn cases when it is insti-
tuted in the form of the State apparatus 
– which implies a separate “bureau-
cracy”, civil, clerical or military, even if 
only rudimentary: in other words, a 
hierarchical organization with delimited 
area of competence”. 

Let us point out, though, that such “se-
paration of social power from collec-
tivity” was by no means a chance event, 
one of the vagaries of history. The task 
of order-making requires huge and con-
tinuous efforts of creaming-off, shifting 
and condensing social power, which in 
turn call for considerable resources that 
only the state, in the form of a hierarch-
ical bureaucratic apparatus, is able to 
muster, focus and deploy. 

 
Of necessity, the legislative and execu-
tive sovereignty of the modern state 
was perched on the “tripod” of military, 
economic and cultural sovereignties; in 
other words, on the state’s dominion 
over the resources deployed by the 
diffuse foci of social power, but now all 
neede to sustain the institution and 
maintenance of the state administered 
order. (…) 

 
All three legs of the “sovereignty tripod” 
have been broken beyond repair. The 
military, economic and cultural self-
sufficiency, indeed self-sustainability, of 
the state – any state – ceased to be a 
viable prospect. 

Globalization 
Zygmunt Bauman, 1998 
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 Og nu er så udfordringen at få det bredt ud til alle. – Hvor var du, da 
Armstrong landede på Månen? 
 Jeg var ikke født endnu. Og af samme årsag kan jeg heller ikke huske, hvad 
jeg lavede, da Kennedy blev skudt. – Selvfølgelig er det gået fremad siden vi alle 
sammen døde af byldepest og levede sammen med mus og rotter og hverken havde 
centralvarme eller penicillin, men dét du taler om er jo et radikalt skred i vores 
tankemåde! 
 Præcis. Og før det sker, så bliver vi ved med at begå de samme dum-
heder om og om igen! Men når det sker, når vi vælger at det skal være an-
derledes, så vil det ændre vores politik, vores økonomi, vores teknologi – ja 
selv vores religion og vores videnskab! 
 Vores videnskabelige tænkning vil forandre sig? 
 Vi kommer til de videnskabelige paradigmers tidspendul om lidt, 
men ja. – En ting som folk taler meget om i øjeblikket, er de moderne børns 
egoisme, men den omstændighed at 10-12-årige magter selv en ret omfat-
tende selviscenesættelse, behøver ikke kun at mane til bekymring. Det inter-
essante er jo at moderne teenagere – i modsætning til tidligere generationer 
af teenagere, din egen generation og min inklusive – faktisk er langt mere 
individuelle i deres valg af livsstil end nogen har været før. I dag forsøger 
de unge voksne rent faktisk at finde ud af, hvem de er som individer, ikke 
”hvilken generation” de tilhører. Så stærk en individualisme i så ung en 
alder kunne gå hen og medføre nogle meget mere åbne og selvsikre voksne 
som – efterhånden som de overtager magten i samfundet – vil være villige 
til at skabe en meget anderledes og mindre konfliktfyldt verden. 
 Med mindre de bare forbliver selvoptagede og selviscenesættende? 
 Fortsætter med at være nogle forbistrede egoister og benytter alle de 
memer som computerspilsindustrien har oplært dem i at kunne i søvne, til 
at smadre planeten fuldstændigt?  
 Hvis de nu hører lige så godt efter i timerne med emotionel intelligens som 
de gør, når der skal bøjes tyske verber? 
 Muligheden foreligger, men man har vel lov at håbe? Men én ting tror 
jeg du kan være éthundrede procent hamrende sikker på, og det er at de 
børn som vokser op i dag, har en radikalt anderledes virkelighed end den 
du og jeg voksede op i.  
 Fordi det hele går så hurtigt, og de kan kommunikere realtime med sms, e-
mail og mobilsnak over lange afstande? Den anden side af jordkloden sågar? 
 Derfor, og fordi der er nogle helt konkrete ting som bare er ved at for-
andre sig! Og som helt konkret er ved at omforme vores samfund til et vok-
sent samfund! 
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 Som for eksempel?  
 Som for eksempel at vi har opfundet og er i 
gang med at institutionalisere mediering i forbind-
else med konflikter. Fremtidens konflikter vil i højere 
grad blive løst gennem forhandlinger og kompromis-
ser. Vi bevæger os simpelthen væk fra det gammel-
dags enten-eller og frem til et mere fleksibelt både-
og, hvor vi bliver tvunget til at se konflikten fra modpartens synspunkt 
ligeså vel som fra vores eget.   
 Vi bliver tvunget til at se os selv udefra og ind? 
 Hvis vi skal kunne være med til at løse de konflikter som vi er part i, 
bliver vi nødt til at kunne mestre denne form for refleksion. Visse universi-
teter er allerede begyndt at undervise i mægling, og der bliver forsket i 
metoderne. Dét er nyt, og forskellige retskredse rundt omkring i landet er 
begyndt at indføre mægling på forsøgsbasis.  
 Men forsikringsselskaberne godkender det ikke, eller hvad? – Har jeg ikke 
læst dét et eller andet sted? Hvis folk gerne vil have erstatning fra deres forsikrings-
selskab, så skal de ikke søge forlig? 
 Det må de gerne, men erstatningen skal fastsættes af en domstol. 
Fordi retsgrundlaget ikke har fundet sit fodfæste endnu. Der er heller ikke 
taget højde for mediering i den måde policerne er tegnet på, og hvis man 
skulle til at lave alle policerne om, ville det først kræve at man fandt ud af, 
på hvilken måde forsikringsselskabets risiko skulle beregnes, så det er ikke 
noget man bare lige laver om fra den ene dag til den anden. – Og så kan for-
sikringsselskaberne jo nok også generelt bedre lide at beholde pengene selv 
end at udbetale dem til deres kunder, men det er en anden historie.  
 Der er selvfølgelig også det problem at det slet ikke er alle der er i 
stand til at indgå i en mæglingssituation. Psykopater for eksempel. De 
mangler empati og evner ikke at sætte sig ind i andre folks situation eller 
følelser, så det ville være en fiasko for modparten fra starten, hvis man 
gjorde mægling til den eneste mulighed. 
 Mæglingen er i sig selv et både-og, men der er nødt til at være et enten-eller-
alternativ, ellers dur det heller ikke? 
 Så skrider vores retssikkerhed. Men det inter-
essante er at skiftet er i gang lige nu! Lige nu er para-
digmet helt konkret ved at skifte! Hvor hr. og fru Jen-
sen før gik i gang med skilsmisse med hver sin advo-
kat for at rippe modparten for flest mulige juleplatter 
og ødelægge børnenes loyalitet over for den anden forælder efter bedste 

Konkret voksen  
- mediering 

 
Ingen gider længere føre proces, 
man indgår forlig. Man foretrækker 
en dårlig overenskomst frem for en 
god gammeldags retssag. Det er 
hurtigere og mere økonomisk! 

Paris i det 20.  århundrede, 
Jules Verne, 1863 

George: 
Divorce is very difficult, 
especially on the kids. Of 
course, I’m the result of my 
parents having stayed 
together, so you never know. 

Seinfeld 
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evne, så er vi i gang med at forandre også skilsmisserne, så folk mødes i 
forhandling, og i fællesskab når frem til den løsning som – om ikke tjener 
begge bedst – så dog tjener begge mindst dårligt. Det er sgu da voksent, 
altså!  
 Konflikter går fra at være en win-lose situation, til at begge parter arbejder 
for en win-win situation?  
 I stedet for at træffe en binær afgørelse, hvor den ene part får ret og 
den anden part får et nederlag, så får parterne hjælpe til i fællesskab at ar-
bejde sig hen mod en løsning. Begge parter bliver anset for at være voksne 
mennesker der er interesserede i at finde en løsning i fællesskab. Og ikke 
nok med dét: løsninger som har langsigtet succes! Systemet sparer ikke 
alene domstolene en masse penge, sagsbehandlingen er også hurtigere, og 
de opnåede aftaler bliver i langt højere grad overholdt.  
 Det betyder vel også at folk bliver konfronteret med deres eget ansvar og de 
konsekvenser som deres handlinger har medført eller vil medføre? 
 En vis opdragende effekt kan nok ikke udelukkes! – Så hvis fortidens 
og teenagerens motto var ”del og hersk”, så bliver voksenhedens motto 
”bring sammen, stop bøvlet og hold fri i stedet!” Også rent politisk. I en 
voksen verden bliver det simpelthen mere velanset at finde løsninger frem 
for at skulle promovere sit hvemjeg hver gang. Det er en dårlig politiker – 
eller ekskone – der ikke forsyner sin modpart med en udvej med æren i 
behold. 
 Fordi egoet ikke behøver massage, hver gang der er 
en konflikt? 
 Et andet godt eksempel på voksenheden er 
pornografien.  
 Pornografien?!  
 På sin egen bagvendte måde. At vi kan være så 
åbne omkring vores seksualitet. Det er godt nok ved 
at tage lidt overhånd i øjeblikket; problemet er jo 
blandt andet at det ikke er alle i et voksent samfund 
som er voksne, børnene og teenagerne for eksempel, 
og de skal ikke rodes ind i en seksualitet som de slet 
ikke er modne til. Men dét at du og jeg – når jeg ikke 
lige er på den forkerte medicin – kan tale åbent om vores kønsorganer og 
acceptere vores drifter som en naturlig del af vores voksenliv, uden at 
burde skamme os over dem eller holde drifterne nede med alle mulige 
forbud og fortrængninger, dét mener jeg faktisk er et udtryk for en vis 
kulturel voksenhed.  

Konkret voksen 
- ingen 

kønsforskrækkelse 
Gregory: 

Mr. Garrison, Wendy and I 
think that was a sexist 
statement! 
 

Mr. Garrison: 
Well, I’m sorry Wendy, but I 
just don’t trust anything 
that bleeds for five days 
and doesn’t die! 

South Park,  
Bigger Longer & Uncut 

Trey Parker & Matt Stone, 1999 
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 Jeg synes nu ellers ikke det virker særligt voksent med alle de nøgne bryster 
der ligger rundt omkring i kioskerne i børnehøjde og – ikke for at være snerpet –jeg 
synes faktisk at det er direkte ubehageligt at zappe gennem hybridnettet en alminde-
lig lørdag aften og så kigge lige op i en eller anden kvinde med et massageapparat! 
 Nu skal vi så nemlig lære at tage hensyn til dem 
som ikke gider kigge på samlejer i tide og utide. Jeg 
har selv siddet og set video med ungerne en sen lør-
dag aften, og da båndet løb ud fik de mere end rige-
ligt at se! Det var ikke den bedste afslutning på en fa-
milieaften! – Men det er netop dét som voksenheden 
handler om; at kunne vise hensyn og ikke nødvendig-
vis bare gøre ting, udelukkende fordi man kan; andre skal også kunne være 
her. Og så handler det desuden om at turde træde i karakter som voksen og 
sige at det der lumre bras, det gider vi altså ikke se på almindeligt fjernsyn! 
Det er jo de færreste der tør sige det højt; at det er altså bare for meget! 
 Vi vil ikke være dem der er snerpede? 
 Du sagde det lige selv. Så voksenheden hand-
ler både om at kunne sige fra, at turde stå ved sine 
meninger, og give plads til andre. 
 Dilemma? 
 Både-og.  
 Komplekst? 
 Det kommer ikke fra den ene dag til den anden. Men skreddet er i 
gang. Ikke alene kan vi sidde her, du og jeg, og tale om alle de kønsorganer 
vi har lyst til, der er ikke en gang nogen der gider løfte et øjenbryn, når folk 
er på fjernsynet og fortæller om deres mest intime erfaringer eller mangel 
på samme. Et endnu mere voksent aspekt af samme sag er selvfølgelig 
kvindefrigørelsen og hele ligestillingen. 
 Som nu er spejlsiden af pornografien? 
 De fulgtes ad, og den oprindelige tanke med pornoens frigivelse var 
jo altså heller ikke at lille Ole og lille Mustafa, når de står nede i døgneren 
og køber en pakke tyggegummi, skulle stå og kigge lige op i skrævet på en 
nøgen dame i lakstøvler og cykelkæde, men at voksne mennesker skulle 
kunne udtrykke en fri seksualitet uden alle de hæmninger som tidligere 
generationer havde haft. Så det er ikke nogen tilfældighed at de to aspekter 
af kønnenes afmystificering faldt oven i hinanden. – EU’s nye sexvideo er et 
andet eksempel. 
 Den med samleje-klip fra de seneste års europæiske 
film? Er dét tegn på at EU er blevet voksent? 

 
Then there is sex. Bonobos are fa-
mous for it. Aside from the typical 
male/female activity, they also engage 
in more ”creative” behaviours: wet 
kissing, masturbation, oral sex, female 
/female and male/male couplings, 
group activities, the list goes on and 
on. The only rrestriction seems to be 
incest between mothers and their 
children. 

Chimps by contrast rextrict themselves 
almost entirely to male/female sex and 
don’t have nearly as much of it as 
bonobos. What’s more, males are 
dominant, frequently use food to lure 
females into having sex with them, 
and sometimes beat uncooperative 
females. 

Make love, not war 
New Scientist, 2 December 2006 

Let’s come together 
EU Kommissionen 
www.youtube.com 
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 Dét er da EU’s største genistreg siden Romtraktaten i 1957! 
 I en alder af 50 år? 
 Bedre sent end aldrig! Gensidig vellyst, kulturel selvironi og et ønske 
om at signalere, hvilke værdier og friheder man står for. Uden at skamme 
sig over det. Dét er da både voksent og genialt! 
 Dét som den voksne seksualitet handler om, er afmystificering. Hos 
barnet eksisterer der ikke nogen forskel på kønnenes status. Hverken onto-
genetisk – som vi kender det fra vores egne små pus derhjemme – eller i 
vores fylogenetiske barndomsepoke. Der er forskellige tilbøjeligheder hos 
kønnene, forskellige styrker og svagheder, der er også en tendens til at børn 
spontant foretrækker at lege sammen med deres eget køn, og at de to køn 
leger forskellige ting, men der er ingen umiddelbare tabuer omkring det 
andet køn blandt børnene selv. 
 Forskellene er medfødte, det er tabuerne der er kul-
turelle? 
 I jægersamlersamfundene er der nok en meget 
skarp kønsopdeling i mande- og kvindeopgaverne: 
mændene går på jagt og kvinderne føder børn og sam-
ler bær, der kan også være regler for, hvem der har 
lov til at arbejde med ilden, og nogle steder må kvin-
derne ikke røre mændenes våben eller den gift som 
pilene dyppes i, fordi mændene ikke tiltror kvinder-
ne de rette evner, eller fordi der er mana som ikke må 
forlade våbnene, men så er der til gengæld også om-
råder som mændene bare har at holde fingrene fra!  
 Der er balance i tingene? 
 Og en eller anden form for gensidig respekt de to køn imellem. De 
komplementerer hinanden. Forskellen er naturligvis at hvor vi i dag i vores 
samfund har en formel ligestilling der er fremkommet, fordi vi har forhand-
let os frem til den og har skabt nogle klarovre præmisser for, hvordan kvin-
der og mænd skal forholde sig til hinanden, og vi i vores samfund princi-
pielt har lige rettigheder til alt, så har jægersamlerkulturerne deres kønsrol-
ler på grund af nogle omstændigheder og myter som de har arvet fra for-
fædrene. Hos dem grunder det ikke i personlige eller kollektive klarovre 
valg. Tingene er som de er, for sådan er de bare! Det er forskellen. En anden 
ting som er kendetegnende for jægersamlerkulturerne er også, at selvom 
der måtte være traditioner for, hvem der må gifte sig med hvem, så er sex 
ikke gået hen og blevet noget snavs i sig selv. Især er kvindernes seksualitet 
ikke noget som er blevet farligt endnu.  

Gilda Morelli studied forest-living 
pygmies in Zaire, and the Bantu 
households with whom the pyg-
mies often live. Pygmy hunter-
gatherers made no difference in 
the ammount or kind of requests 
for help they directed toward 
small boys and girls. Among the 
Bantu, settled agriculturalists, girls 
were getting demands for help in 
chores eight times more often 
than the boys—at the age of two 
and a half! 

Lucy’s Legacy 
Alison Jolly, 1999 
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 Det er landbrugets opfindelse? 
 Når gederne og værktøjet skal sikres og arves af den rigtige, så er man 
nødt til at overbevise kvinderne om at de altså kun skal have sex med én, og 
hvis man ikke har tiltro til at de kan finde ud af dét, så begynder man at 
skære klitoris af dem eller forbyder dem at gå alene på gaden.  
 Eller giver dem en burka over hovedet? – På grund af nogle geder? 
 Hos Aboriginerne i Australien – som er jæger-
samlere, og hvor de går splitternøgne rundt, eller i 
hvert fald gjorde det, indtil vi andre kom og ødelag-
de det for dem – dér er det mændene som bliver om-
skåret. Faktisk er det slet ikke en omskærelse, men 
det der hedder subincision. Det vil sige at de ikke 
fjerner forhuden, men de laver et snit i undersiden af 
penis op i urinrøret, så sæd og urin kan løbe ud ved 
roden i stedet for i spidsen, hvor det plejer. Det in-
teressante er at indgrebet ikke alene tjener som over-
gangsritual fra dreng til mand, metoden fungerer og-
så som prævention. Det er kun, hvis samlejet skal føre til børn at de ejakule-
rer op i skeden på kvinden, ellers løber sæden ud ved roden.  
 Så der er heller ikke noget krav om at sex nødvendigvis skal tjene det formål 
at fylde jorden med mennesker? 
 Gud har ikke nået at blande sig i fornøjelsen 
endnu. 
 Men det gør Han så i teenageårene? 
 Så er det kolde afvaskninger og hænderne over 
dynen! Stort set uanset hvilken gud det er vi taler om. 
Måske lige med undtagelse af de indiske: Kama Sutra synes ikke at have 
selv skyggen af problemer med kvindelig seksualitet. Tværtimod er det 
vellyst i alle stillinger, retninger og mulige postitioner. Men ellers er 
landbrug lig med kvindeundertrykkelse og kontrol med deres lyst. Tag 
Maasaierne for eksempel… 
 Som er jægersamlere? 
 Som netop ikke er jægersamlere, men nomader 
eller bofaste landbrugere.  
 Hvilket jeg jo egentlig godt ved, for jeg har set i fjern-
synet, hvordan de tætner deres hytter med komøg... 
 Og sådan er effektive byggematerialer så forskel-
lige rundt omkring i verden. De har kvindelig omskæ-
ring, flerkoneri og en masse ritualer med hensyn til, hvordan sex må foregå. 

 
Med en skarp sten blev der fore-
taget et dybt indgreb i den unge 
mands kønsorgan, som blev skåret 
op underneden, helt ind i urinrøret. 
Formålet var ikke, at han skulle 
miste sin forplantningsevne, men at 
han selv kunne bestemme, hvornår 
befrugtningen skulle kunne finde 
sted. Hullet ville blive holdt åbent 
ved gentagne ”operationer” med 
en lille træsplit, så det ikke voksede 
sammen igen. 

De australske aboriginals 
Forsvundne Verdener 

Jens Bjerre, 2005 

When the woman places one of her 
legs on her lover's shoulder, and 
stretches the other out, and then 
places the latter on his shoulder, 
and stretches out the other, and 
continues to do so alternately, it is 
called the 'splitting of a bamboo'. 

www.sacred-
texts.com/sex/kama/kama206.htm 

 
Enhver kvinde, der beder eller taler 
profetisk med utildækket hoved, 
bringer skam over sit hoved; hun 
kunne lige så godt have raget håret 
af. Ja, for hvis en kvinde ikke tildæk-
ker sit hoved, kan hun lige så godt 
lade sig klippe.  Men da det nu reg-
nes for en skam, når en kvindes hår 
er klippet, eller hendes hoved er ra-
get, skal hun have hovedet tildækket. 
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 Teenagere? 
 Rigtigt godt kønsfrustrerede teenagere som os 
selv! Det er hos teenageren at kønsforskellene opstår, 
både ontogenetisk og fylogenetisk, og dermed bliver 
”det andet køn” tabuiseret og dermed i forkvaklet 
grad objekt for den megen opmærksomhed. Parallel-
len mellem onto- og fylogenese er næsten for god til 
at være sand, for hvad sker der med drengene i pu-
berteten? 
 De får skæg? 
 Ja, OK, men det var ikke lige dét, jeg tænkte på. De får et ordentligt 
skud testosteron og bliver fysisk stærkere end pigerne, samtidig med at 
deres hjerne går i forplantnings-mode. 
 Det er i teenagekulturen at mændene kommer til at 
sidde på hele magten? 
 Så holder ligevægten nemlig op, og mændene 
begynder at bruge deres fysiske styrke til at konsoli-
dere deres magt i samfundet og til at dominere kvin-
derne. I oldtidens landsbyer og bykulturer opstod 
der, i takt med opfindelsen af håndværkene, en ny 
kønsopdeling, hvor mændene kunne holde kvinder-
ne hjemme i hytterne, og det ”ude af huset” fik højere status end det hus-
arbejde som stadig var kvindernes.  
 Selvom det var kvinderne der opfandt landbruget og 
ploven og alle forudsætningerne for bykulturerne og hånd-
værkene? 
 Så mistede de hurtigt ophavsretten, og hvis de 
ikke makkede ret, så kunne man altid give dem 
nogen bank. 
 Og bilde hinanden ind at sex er noget snavs? 
 Kvindernes er i hvert fald. Mændenes er hero-
isk. – ”Se, den fine, store ting jeg har mellem bene-
ne!” – Flerkoneri og hustruvold er dog ikke et rent 
menneskeligt fænomen. Det ses også hos bavianer, 
hvor hannerne har harem, og hunnerne indordner sig under det.  
 Mandschauvinismen er alligevel ikke et produkt af oldtidens håndværkssam-
fund? 
 Den mekanisme som er fælles for både mænd og bavianer, er at det er 
hannernes solidaritet som muliggør undertrykkelsen af hunnerne: i en art  

Men en mand behøver ikke at have 
noget på hovedet, for han er Guds 
billede og afglans. Men kvinden er 
mandens afglans. For manden kom 
ikke fra kvinden, men kvinden fra 
manden, og manden blev ikke skabt 
for kvindens skyld, men kvinden for 
mandens skyld. Derfor må kvinden af 
hensyn til englene have noget på ho-
vedet som tegn på myndighed.  

Paulus 
Første Korintherbrev, 11:5-13 

 

I tiårsalderen er stort set den sam-
me procentdel af piger og drenge 
utilsløret aggressive – de går ind i 
en åben konfrontation, når de 
bliver vrede. Men når de bliver 13, 
opstår der en markant forskel 
mellem kønnene: piger bliver dyg-
tigere end drenge til at beherske 
underfundige aggressive taktikker 
som at fryse andre ud, gå med 
ondsindet sladder og gennemføre 
indirekte vendettaer. 

Følelsernes Intelligens 
Daniel Goleman, 1995 

 

I hold strongly to this: that it is 
bettere to be impetuous than 
circumspect; because fortune is a 
woman and if she is to be submis-
sive it is necessary to beat and 
coerce her. Experience shows that 
she is more often subdued by men 
who do this than by those who act 
coldly. Always, being a woman, she 
favors young men, because they are 
less circumspect and more ardent, 
and because they command her 
with greater audacity. 

The Prince 
Nicollo Machiavelli, 1513 
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eller kultur, hvor flerkoneri er normen, har genstridi-
ge hunner ikke noget sted at flygte hen, hvis de ikke 
accepterer tingenes tilstand, for alle andre hanner som 
hun ellers kunne søge beskyttelse hos, spiller efter de 
samme for ham fordelagtige regler som den han hun 
flygtede fra. Uanset om vi er mennesker eller bavia-
ner, er det altså hannernes fysiske styrke og deres 
old-boys’ network som sikrer kønnenes ulige magtbalance.  
 Hvorfor forholdt det sig så ikke sådan hos menne-
sket før teenageepoken? 
 Fordi vore formødre udviklede skjult ægløs-
ning og en seksuel lyst som også var til stede mellem 
de frugtbare perioder. Det har bavianhunner ikke. 
Dels er homo sapiens-kvinder altså potentielt seksu-
elt aktive gennem hele deres cyklus, dels har mændene ikke nogen chance 
for at vide, om de har haft samleje med kvinden lige på dét tidspunkt, hvor 
samlejet havde chance for at bære frugt. Kvinde-mennesket kan altså holde 
manden hen i uvished med hensyn til, hvem der er far til hendes børn, og 
denne usikkerhed kompenserer for mandens fysiske styrke og bringer ba-
lance ind i forholdet mellem de to køn hos homo sapiens.  
 Indtil der er noget isenkram at arve og man enten banker kvinderne, bilder 
dem ind at de er andenrangsmennesker og en del af ejendommen, eller lemlæster 
deres kønsorganer? 
 Så ryger balancen igen, og derfor er rygraden i 
både Biblen og Koranen sex, når det kommer til styk-
ket. Der er i virkeligheden ikke nogen der er så sex-
fikseret som den monoteistiske Vorherre. Men ulige-
vægten mellem kønnene er vi gudskelov ved at gå 
bort fra. Hvor teenagerens seksualitet er forskruet og 
baseret på et ulige magtforhold, så er den voksne 
seksualitet noget der udspiller sig mellem to ligevær-
dige partnere som hver især gør, hvad de kan for at 
den anden får sine ønsker og behov opfyldt. Voksen 
sex finder sted i tillid til at begge parter er voksne nok til at styre deres 
seksualitet og kun udleve den inden for de aftaler man har indgået med 
hinanden. 
 Og hvis man springer ved siden af, så må man selv tage ansvaret? 
 Sådan er det at være voksen. Man kan ikke rende rundt og kontrollere 
hinanden. – Og i øvrigt er det jo en ”dårlig forretning” at undertrykke kvin- 

 

Body size suggests, on average, 
that early human males might 
have had two or three mates at a 
given time, while testis size 
suggests that women also found 
more than one simultaneous mate 
over the eons that our bodies 
were evolving. 

It is only humans and bonobos, 
however, who have managed to 
prolong female sexual appetite 
over months on end, not jus a few 
days of real or apparent estrus. 

Lucy’s Legacy 
Alison Jolly, 1999 

Når mænd strides med hinanden, 
og den enes hustru nærmer sig for 
at beskytte sin mand mod den, der 
slår, og hun strækker sin hånd ud 
og griber fat i hans kønsdele, så 
skal hendes hånd bøde derfor; du 
må ikke have medlidenhed. 

5. Mosebog, 25:11-12 

De gudfrygtige vil få et fristed, 
og haver og vingårde, 
jævnaldrende kvinder med 
svulmende bryster 
og altid et bredfyldt bæger. 

Koranen 78:31-34 
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dernes seksualitet. I er slet ikke nær så sjove at være 
sammen med, når I ikke kan få lov at udfolde jer! 
 Mandschauvinistiske og stærkt religiøse mænd får 
slet ikke nær så fantastisk sex som mænd der går ind for 
ligestilling? 
 Mørkemændene skulle bare vide, hvad de sny-
der sig selv for... 
 Med mindre de går til prostituerede eller bruger små-
drenge? 
 Hvilket der jo så sjovt nok også er flere af dem 
der gør, end de er glade for at indrømme... 
 Du sagde noget i går om at kontrollen med seksuali-
teten også hang sammen med jeget? At grunden til at Bib-
len og Koranen er så sexfikserede, det er at det er samfundsnedbrydende, når vi slip-
per tøjlerne? 
 Dét jeg sagde, var – eller i hvert fald dét jeg mente, var – at under or-
gasmen ryger selvkontrollen, og for et umodent, usikkert hvemjeg og for en 
kultur, hvori dette hvemjeg endnu ikke er en solid størrelse, der kan man 
ikke have offentlige orgasmer, udstilling af kønsorganer eller opfordring til 
sex.  
 Fordi? 
 Fordi dét vi mister under orgasmen er vores hvemjeg, vores atjeg og 
al den klaroverhed, refleksion og tankevirksomhed som adskiller os fra dy-
rene. I orgasmen er vi ikke andet end stønnende aber. Oldtidens monoteis-
me og monoteistiske retssamfund gik ud på at forme og fremelske individet 
og dets klarovre hvemjeg, og så kunne man ikke bare have folk til at kaste 
det af sig i fuld offentlighed. Dengang religion og retssamfund var ét, og 
den vilde natur lå og lurede lige uden for bymuren, da gjaldt det om at ind-
gyde medborgerne selvkontrol, ellers smuldrede samfundet. 
 Takket være retssamfundet kan EU promovere sig selv med orgasme? 
 Det varer nok et stykke tid, inden vi ser en lignende video fra Vatika-
net eller Al-Qaeda. Derfor siger jeg at ligestillingen og pornografien i vores 
samfund er et modningstegn. 
 Var ligestillingen ikke også én af de faktorer som var 
med til at gøre folk lykkelige? Talte vi ikke om dét i man-
dags?  
 Det var nemlig dét som var én af faktorerne for 
graden af lykke i et samfund; lighed mellem kønne-
ne, modernitet, graden af demokrati, sikkerhed, fra-

 

Cairo, in 1994, brought a dramatic 
three-way conflict. On one hand 
stood traditional opponents of 
birth control, a mix of different 
fundamentalisms not usually 
found as bedfellows. A second 
group of technocratic birth-con-
trol advocated thought largely in 
terms of handing out condoms or 
implanting time-release contra-
ceptives under the skin. The third 
side was the vocal women’s group 
who staked out the importance of 
women making their own 
deicsions. The third group won. 

Lucy’s Legacy 
Alison Jolly, 1999 

 

Lykken 
Og lykken mener man eksister i ens 
fritid; vi arbejder nemlig for at 
kunne have fri, og vi fører krig for 
at kunne leve i fred. 

Etik 
Aristoteles (384-322) 
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været af klasseskel og lav militarisering. – Og hvorfor har det indflydelse på 
lykken? 
 Fordi det giver både frihed og tryghed? 
 Fordi dét som gør os lykkelige, er forskelligt 
fra person til person. Og kun i et demokratisk sam-
fund, i et voksent samfund, er der plads til at man kan være forskellige og 
opsøge lige præcis dét der gør én lykkelig. De totalitære samfund tillader 
kun én slags lykke, nemlig den som Biblen, Koranen, Marx, Lenin, Hitler, 
Mao eller Kim Jong-Il siger er lykken. 
 Så voksne mennesker er mere lykkelige end teenagere? 
 Dét tør jeg sgu ikke udtale mig om! – Mener du 
fylogenetisk eller ontogenetisk? 
 Begge dele. 
 Fylogenetisk er det formodentlig meget nemt 
at svare på, for hvis vi regner kvinderne med til be-
folkningen, så er teenage-epoken sgu ikke meget at 
råbe hurra for! Ontogenetisk, tja… Er det ikke i teen-
agernes aldersgruppe der er de fleste selvmord? 
 Så dét ungdoms- og skønheds-ideal som vi ser i re-
klamerne hele tiden, det er bare det rene fup? 
 Var det ikke dét du fik at vide i dansktimernes reklameanalyse i sko-
len, måske? 
 Jeg tænkte sådan mere grundlæggende: det er slet ikke så skønt at være teen-
ager som vi går og bilder hinanden ind? 
 Det er den rene jammer! Folk på 40 som render og opfører sig som om 
de var 20 skulle bare vide, hvor rædsomt kedsommelige de er! Hele denne 
her ungdomsforgudende kultur er jo i virkeligheden slet ikke til at holde ud!  
 Ikke en gang for dem som er unge? 
 Er dét ikke ironisk? – Jeg tror faktisk slet ikke jeg kan forestille mig 
noget tidspunkt i historien, hvor selvmord har været så udbredt. Det skulle 
da lige være under kommunismen – både i Østeuropa og under Mao i Kina.  
 Som var deciderede selviscenesættelsesprojekter under en alfahan? 
 Og nu er det det personlige selviscenesættelsesprojekt som knækker 
folk. Den ene dag er det en modedille at unge tager en overdosis af hoved-
pinepiller, så er der terrororganisationernes selvmordsbombere, så er det 
mobberi med sms-beskeder som driver børn til selvmord, så er det happy-
slapping, og hos japanerne er det æren og præstationsræset der får unge 
mennesker til at begå selvmord. Hos os selv og i USA er det ensomhed og 
tilværelsens generelle uoverskuelighed. Der er selvmord alle mulige steder i 

Al Bundy: 
I’ve got two TVGuides. One 
on the table and one in the 
bath-room. I’m rich! 

Married With Children 

Hvordan synes vi 
selv, at det går? 

An ideal complexion is a skin 
canvas that looks radiant in bright 
daylight, unassisted by make-up. 
Great skin is smooth and even-
textured with perfect moisture 
balance, taut clean pores and good 
elasticity. Yes, expression lines are 
beautiful as a person matures in 
years! 

Ole Henriksen 
www.olehenriksen.com 
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vores kultur lige i øjeblikket. Kan man overhovedet forestille sig en 15-årig 
pige i en jægersamlerkultur – det være sig nede midt i Afrika, blandt Au-
straliens aboriginier, hos inuitterne på Grønland eller indianerne i Latin-
amerikas regnskove – som har det så elendigt at hun beslutter sig for at tage 
sit eget liv? 
 Der er da mange selvmord blandt grønlænderne, er der ikke? 
 Fordi der er en udefrakommende teenagekultur som har ødelagt de-
res kultur og flyttet dem ind i nogle rædderlige højhuse, men i dét omfang 
de lever i harmoni med deres traditioner, er det så dem eller os der begår 
flest selvmord? 
 Så nu skal vi alle sammen til at gå ud og kratte rødder op af jorden igen? 
 Eller se at få gjort en ende på alt dette her teenagepjat. 
 Ind med voksenheden?                       
 Jo før, jo hellere! – Kan du huske at vi talte om 
ESS i går? Evolutionær Stabil Strategi? 
 Hjælp mig lige… 
 Det er, når evolutionen ikke kan gøre mere for 
at udvikle en art under de givne omstændigheder.  
 I dét miljø, hvor arten befinder sig, får dyrene ikke 
nogen overlevelsesfordel af at forandre sig? – Fuglene får ikke mere mad af at deres 
næb vokser sig længere eller halefjerene bliver mere sorte, for eksempel? 
 Nemlig. Selvom der skulle opstå en fugl med et længere næb eller 
smukkere halefjer, så er det ikke egenskaber der favoriserer nogen, for der 
er allerede balance, og derfor giver det heller ikke nogen overlevelsesfordel 
som gør at forandringen bliver selekteret. Den kan lige så godt forsvinde 
som at fortsætte. Det gør hverken hip eller hap. Den evolutionært stabile 
strategi er den ligevægt der opstår i en dyre- eller planteart, når generne har 
udstyret arten med en genetisk sammensætning som under de givne for-
hold ikke kan blive bedre. 
 Når der ikke er nogen fordel ved at afvige og udvikle en ny genetisk egenskab? 
 Under de givne omstændigheder, i det givne 
miljø, fordi alle arterne er tilpasset hinanden og i ind-
byrdes balance. – Kender du noget til spilteori?  
 Det er noget med to bankrøvere som skal hjælpe hin-
anden? 
 Et af de mest kendte eksempler på spilteorien 
er ganske rigtigt Prisoners’ Dilemma, og ”spillet” er 
som følger:  
 Der er begået et bankrøveri, og to mænd bliver fanget i en flugtbil. 

Stabile strategier 
An evolutionarily stable strategy or 
ESS is defined as a strategy which, if 
most members of a population adopt 
it, cannot be bettered by an alterna-
tive strategy. 

The Selfish Gene 
Richard Dawkins 1976 

 

Spilteori 
The nature of man is such that 
people consider themselves put 
under an obligation as much by the 
benefits they confer as by those 
they receive. 

The Prince 
Machiavelli, 1513 
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Politiet kan ikke bevise at det er de to der har begået røveriet, men er til 
gengæld overbevist om at de har fat i de rigtige. Nu isolerer politiet så de to 
mænd fra hinanden og giver dem hver især følgende tilbud: du kan angive 
din makker for bankrøveriet, og så slipper du selv for at blive straffet for 
røveriet, men du får et enkelt års fængsel for tyveri af bilen. Eller du kan tie 
stille og ikke indrømme noget som helst, men så får du ti års fængsel, hvis 
din makker angiver dig. Hvis I begge nægter at være skyldige, får I begge to 
ét års fængsel for tyveri af bilen, men hvis I begge angiver hinanden, får I 
begge fem års fængsel for bankrøveriet, fordi I trods alt har samarbejdet 
med politiet ved at angive hinanden. 
 Hvis de samarbejder med hinanden og ikke siger noget om den anden, kan de 
slippe med ét års fængsel hver, forudsat at de begge to kan finde ud af at holde 
mund, men hvis de stikker hinanden, får de hver seks år, og er det kun den ene der 
stikker den anden, får den anden ti år, mens den første går helt fri – eller får et en-
kelt år for biltyveriet? – Dilemmakultur? 
 Dét er det også, men det interessante er selve dilemmaet: kan de hver 
især stole på hinanden? 
 Samarbejde ville gavne dem begge to? 
 Men ikke den som var alene om at samarbejde. Deri ligger dilemmaet. 
– Så du filmen ”A Beautiful Mind” om matematikeren John Nash der var 
skizofren og fik Nobelprisen? 
 Var det den med Russel Crowe? 
 Præcis. Nash gjorde den opdagelse at der i spilsituationer – som den 
vi lige beskrev her, og i det virkelige liv, naturligvis – indtræder stabile 
strategier eller ligevægte, de såkaldte Nash-ligevægte, ”stabile” situationer 
som alle gennemspilninger af spillet før eller siden vil ende i. Det interes-
sante ved disse Nash-ligevægte er at de ikke nødvendigvis er det mest opti-
male for spillerne, måske ikke en gang blot for nogen af dem, men når lige-
vægten først er indtruffet, er der ikke nogen der har en fordel ved at bryde 
ud af ligevægten, og derfor bliver spillerne fastlåst i en situation som måske 
i virkeligheden ikke er den mest gavnlige. Hverken for den ene eller den 
anden. I Prisoners’ Dilemma-situationen betyder det at de begge to stikker 
hinanden og begge ender med seks års fængsel. 
 Det er teenageudgaven? Som voksne samarbejder man? 
 Som voksen lader man være med at røve en bank til at begynde med! 
Men dét der er min pointe, er mere generelt: dét der er nyt ved denne her 
spilteori og Nash-ligevægtene og alle de resultater som kommer ud af den-
ne her forskning, det er to ting. For det første at man har fået øje på dette 
her ligevægtsfænomen – som jo altså også har sin parallel i naturen med 
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generne – hvor ”spillere” eller enheder og hele systemer kan være låst fast 
uden mulighed for selv at ændre på systemet, også selv om systemet måske 
er ufordelagtigt. 
 For det andet kan vi nu bevise at det er nyttigt at samarbejde. – Priso-
ners’ Dilemma er jo en tænkt situation, så det beviser i og for sig ikke andet 
end at spillet er konstrueret, så det betaler sig at samarbejde. På den måde 
siger det ikke noget om virkeligheden. Men det er der andre spil der gør. 
 Dengang vi bare havde den rene Darwinisme 
og de klassiske økonomers teorier om Homo Econo-
micus, det fornuftige menneske som nytteoptimerer 
for sin egen skyld hele tiden, da var det videnskabe-
lig Sandhed – med stort S – at alle mennesker var sig 
selv nærmest, og der var ikke nogen pointe i at hjælpe hinanden. Hjælp-
somhed var bare en påstand som religionen havde opfundet for at snyde 
folk for en masse fordele. Nu kan vi rent faktisk bevise at der er fordele i at 
samarbejde.  
 Videnskaben har fået et værktøj til at kunne dokumentere voksenhedens for-
dele? 
 Med den måde jeg har formuleret voksenheden på, ja; spilteorien kan 
dokumentere, hvorfor samfund, hvor hjælpsomhed og næstekærlighed har 
været støttepillerne i kulturen, også har været knudepunkter i det globale 
memetiske netværk. Spilteorien forklarer, hvorfor kulturer med næstekær-
lighedsmemer har haft større overlevelsesevne end samfund, hvor disse vær-
dier har haft en mere marginal position, eller gradvist er trådt i baggrunden 
– og det er uanset om det er Gud der har givet ordren til næstekærlighed 
eller Socialdemokratiet. Det gavner både den enkelte og fællesskabet at vi 
samarbejder og respekterer hinanden og deler suppe ud til de fattige. Pro-
blemet med sådan et samfund – fredsduerne ville man typisk sige; vi kan 
også kalde dem englebasser – er at det er enormt sårbart for free riders, 
altså snydetampe som ikke yder til fællesskabet, eller deciderede høge som 
kommer udefra og har en mere krigerisk etik – eller mangel på samme.  
 Snydetampene får en masse af englebassernes fordele gratis og høgene kan 
vade lige ind og æde duerne som ikke er i stand til at beskytte sig? – Med mindre 
man etablerer et retssamfund som straffer høgene og beskytter duerne! 
 Præcis. På den anden side ville intet samfund kunne overleve, hvis 
det udelukkende bestod af snydetampe eller høge. Derfor opstår der i et-
hvert samfund en eller anden ligevægt af duer, englebasser, snydetampe og 
høge. Og den måde vi skaber ligevægten på, er ved social kontrol i små grup-
per og lovgivning i større samfund. Vi hader, når nogen snyder, og derfor  

It is not from the benevolence of 
the butcher, the brewer, or the 
baker that we expect our dinner, 
but from their regard to their own 
interest. 

The Wealth of Nations 
Adam Smith, 1776 
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udsætter vi dem for sociale sanktioner. Eksemplet 
med de to bankrøvere havde kun to spillere, men når 
vi kommer op i samfund med flere hundrede – flere 
tusinder – spillere, så bliver billedet meget mere 
komplekst, og derfor er der ikke længere kun én 
mulig ligevægt; der kan være flere forskellige lige-
vægte, der kan være ligevægte inden i ligevægte som 
er inden i andre ligevægte.  
 Det er fraktalt opbygget? 
 Det er i hvert fald opbygget af systemer inden i systemer. Derfor kan 
vi have trossamfund, spejderbevægelser, virksomheder og mafiagrupper 
med hver deres form for ligevægt inden i det store samfund med en anden 
ligevægt, og det store samfund indgår i internationale relationer med andre 
ligevægte mellem duer og høge. Det hele er memetiske systemer som er 
opbygget af ligevægte inden i ligevægte; ligevægte med hver sin ratio af 
duer i forhold til høge.  
 Derfor er nogle samfund mere sociale end andre, 
nogle mere krigeriske end andre? 
 Og når en ligevægt først er indtruffet, så kan 
”systemet” ikke længere selv skifte til en anden lige-
vægt eller en anden situation ved egen hjælp. Baseret på geografi, kultur, 
religion, historie, psykologi og bla-bla-bla, et sammenrend af faktorer som 
det i det konkrete tilfælde kan være for komplekst at gøre rede for, ind-
træffer der en ligevægt som gør at grupper af mennesker har en given grad 
af samarbejdsvilje og imødekommenhed dels over for medlemmer af grup-
pen indbyrdes, dels over for fremmede, og denne ligevægt holder, indtil 
ydre faktorer gør at den ikke er stabil længere. 
 Ligesom generne i en dyre- eller planteart ikke for-
andrer sig, med mindre der opstår miljøforandringer som 
får evolutionen til at røre på sig igen, og gør at nogle af 
mutationerne pludselig bliver en overlevelsesfordel, selvom 
de ikke var det før?  
 Sådan finder memerne også en stabil strategi 
som giver samfundet en bestemt struktur, indtil der 
opstår memetiske eller fysiske ”miljøforandringer” 
som bringer ligevægten ud af balance og gør at mem-
plexerne – lovgivningen, socialforanstaltningerne 
eller forsvarsbudgetterne, for eksempel – begynder at 
mutere og skaber en ny samfundsstruktur.  

Getting the short end of the stick tends 
to tick people off. It turns out the same 
is true for monkeys. Scientists report 
today in the journal Nature that capu-
chin monkeys become upset when 
they feel they've been treated unfairly. 
The findings suggest that the animals 
have an innate sense of justice, a trait 
previously thought to be unique to 
humans. 

www.sciam.com/article.cfm?articleID=000 
C3167-BADB-1F68-905980A84189EEDF 

September 2007 

At ondskab og forbrydelse udøver 
en tiltrækning på pøbelmentalitet, 
er ikke noget nyt. Det er en 
gammel sandhed, at pøbelen altid 
vil hilse ”voldshandlinger med de 
beundrende ord: det er måske 
gement, men uhyre klogt.” 

Den foruroligende faktor i det 
totalitære herredømmes succes er 
netop dets tilhængeres sande usel-
viskhed: det kan være forståeligt, 
at en nazist eller bolsjevik ikke vil 
lade sig rokke i sin overbevisning 
på grund af forbrydelser mod folk, 
som ikke tilhører bevægelsen eller 
endog er fjendtlige over for den, 
men det forbløffende er, at han 
sandsynligvis ej heller vil vakle, 
når uhyret begynder at opæde sine 
egne børn, og ikke engang, hvis 
han selv bliver offer for forfølgel-
se, hvis han bliver udsat for falske 
anklager og dømt, hvis han bliver 
udrenset fra partiet og sendt på 
tvangsarbejde eller til en koncen-
trationslejr. 
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 Et eksempel på politisk-memetiske Nash-lige-
vægte kunne være diktaturstaterne. Der synes fler-
tallet ikke at systemet er retfærdigt eller OK, alligevel 
indtræder der en ligevægt som systemet ikke kan brin-
ge sig selv ud af. Diktaturet begynder som en lille 
bevægelse i det memetiske system: en despot samler 
loyale folk omkring sig som deler hans memer, ofte en ideologisk idé som 
ikke er stort andet end et skalkeskjul for despotens eget ønske om magt. 
Gennem diverse belønningsmemer og udrensningsmemer holder han sin 
inderkreds i en konstant balance mellem frygt og loyalitet, hvor ingen kan 
føle sig sikker, hvilket får dem til nidkært at praktisere de memer som despo-
ten ønsker, fordi de får nogle personlige fordele ud af det. Gennem person-
lig karisma overbevises enten hærens generaler eller de frådende folkemas-
ser om despotens memers fortræffelighed, og inderkredsen som selv er 
under konstant pres fra despoten, praktiserer nu de samme belønnings- og 
udrensningsmemer over for dem som er under dem selv.  
 Undertrykkelsesmemerne spreder sig nedad i systemet? 
 Diktaturets memplex er en aggressiv replika-
tor! Der opstår en magtelite som hytter deres eget 
skind ved at undertrykke dem som er et enkelt trin 
under dem i magtpyramiden; disse får så til gengæld 
privilegier og afløb for deres egen frustration ved at 
undertrykke dem et stykke længere nede, og i bun-
den er så den undertrykte brede befolkning. For at 
holde sig selv i live er alle nødt til hele tiden at holde presset kørende over 
for dem som er ”neden under”, de forskellige niveauer giver gensidigt 
hinanden en række privilegier – kopierer en række memer – som de ikke 
har til sinds at give afkald på, fordi straffen ville være ubærlig. De blandt 
folket eller længere oppe i magtpyramiden som forsøger at gøre oprør eller 
tænke selv, bliver udsat for torturmemer og massegravsmemer, og gennem 
frygt og terrormemer lykkes det den lille elite at holde folket på plads. 
 Og når det først er nået så vidt, så kan systemet ikke selv forandre situatio-
nen?  
 Så er det også en Nash-ligevægt.  
 Det lyder jo meget simpelt. 
 Verden er slet ikke så kompliceret, når det kommer til stykket. Når 
høgene først har magten, så har duerne ikke noget at skulle have sagt. 
 Men så burde diktaturet vel bryde ned af sig selv, før eller siden? Hvis ingen 
samfund kan leve uden duer? Hvorfor gør de så ikke det? 

 

Tværtimod kan han til hele den 
civiliserede verdens store undren 
endog være villig til at bistå ved 
sin egen retsforfølgning og forme 
sin egen dødsdom, hvis blot hans 
status som medlem af bevægelsen 
ikke berøres. 

Det totalitære herredømme 
Hannah Arendt, 1951 

Hvis al den anvendte vold blot er 
resultat af et bestemt historisk, poli-
tisk og moralsk klima, vel, så er an-
svaret mit, eftersom det er mig, der 
har skabt dette historiske, politiske 
og moralske klima med den propa-
ganda, som jeg har gennemført fra 
krigsinterventionen til i dag. 

Tale til det italienske parlament 
Benito Mussolini, 3. januar 1925 
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 Fordi selv et diktatur sørger for at holde sin 
befolkning i live, sørger for at holde nogle af duerne i 
live. Hvis der ikke var nogen at være diktator over, 
var det jo ikke sjovt at være diktator. Ellers kunne 
Kim Jung-Il jo bare få en bredbåndsforbindelse og gå 
ind på Second Life og fortsætte sit forbryderregime 
dér og lade nordkoreanerne få et liv. 
 Men det ville ikke være nær så ”sjovt”? 
 Ikke for Kim Jung-Il. Det ville ikke bekræfte 
hans pubertære hvemjeg, hvis der ikke var en hel 
nation som levede under hans diktatur. Saddam gik 
jo heller ikke ud og købte 60 millioner hundehvalpe 
og undertrykte dem i stedet for den iraktiske befolk-
ning.  
 Fidusen ved at være diktator er at være det over nogle selvklarovre hvemjeger 
der ved at de er undertrykt?  
 Ellers får man jo ikke nogen bekræftelse fra 
dem! Ellers er det jo ikke sjovt at hænge billeder af 
sig selv op på alle husmurene iført pornobriller og 
cigar eller rejse store statuer med sig selv som slår ud 
med armen og skuer mod horisonten. Ergo myrder 
man med den ene hånd, mens man som regel belønner folk for at få børn 
med den anden. Folk hjælper jo også hinanden i et diktatur, det er ikke hele 
befolkningen som er høge. Man klarer sig så godt man kan her og nu, og 
hjælper dem man kender. Endelig eksisterer diktaturer jo kun i kraft af at de 
er omgivet af andre nationale enheder – hverken Kim Jong-Il eller Mao eller 
nogen af de andre forbrydere har jo eksisteret i et vakuum. Uden kontakt 
med omverdenen overhovedet ville diktaturet gå til grunde indefra på grund 
af manglende foretagsomhed og produktivitet – hverken religion, forretning 
eller videnskab ville trives. 
 Det ville kollapse af sig selv? 
 Før eller siden. Det er termodynamikken igen: uden udveksling af 
energi med omverdenen, forfalder det til entropi. Enten ekspanderer dikta-
turet ved at gå i krig og opretholder sin indre Nash-ligevægt på den måde, 
eller også opretholdes Nash-ligevægten ved hjælp af samhandel og føde-
varehjælp udefra.  
 Fordi vi andre er nogle duer, opretholdes diktaturet, er det dét du siger? 
 Vi befinder os i et etisk dilemma, fordi vi mener at menneskeliv har 
en værdi i sig selv, og at vi er født frie og lige og også skal have lov at leve 

 

I århundredernes larm og rasen stræber 
enhver bevidsthed, i sin kamp for at 
være, den anden bevidsthed efter livet. 
Dertil kommer, at denne nådeløse tra-
gedie er absurd, for når en bevidsthed 
er tilintetgjort, har den sejrrige bevidst-
hed endnu ikke opnået anerkendelse, 
eftersom det, der ikke mere lever, heller 
ikke mere kan anerkende 

I virkeligheden støder skinnets filosofi 
her på sin grænse. Ingen menneskelig 
virkelighed ville følgelig være opstået, 
hvis der ikke på grund af den disposi-
tion, som man kan finde heldig for det 
hegelske system, havde været to slags 
bevidstheder, hvoraf den ene ikke har 
mod til at afstå fra livet og derfor indvil-
liger i at anerkende den anden uden at 
blive anerkendt af den. 

Den finder sig kort sagt i at bliver 
betragtet som en ting. Den bevidsthed, 
som når til uafhængighed gennem 
anerkendelse, er herrens bevidsthed. 
Den, der ofrer det uafhængige liv for at 
bevare det animalske, er slavens. 

Oprøreren 
Albert Camus, 1951 
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på den måde. Hvis USA tilbageholdt fødevarehjælpen til Nordkorea, og 
samtlige nordkoreanere – eller bare halvdelen – døde af sult, så ville dikta-
turet jo forsvinde ganske af sig selv. Men ikke til en acceptabel pris.  
 Hjælpen opretholder en ligevægt? Hvad så med handelssanktionerne mod 
Irak, de burde vel så have fået dét system til at kollapse? 
 Men var det intentionen at det skulle ske ved at den iraktiske befolk-
ning døde af sult, sådan som det var ved at gå? Nej, filosofien bag handels-
sanktionerne var at irakerne selv skulle gøre oprør mod elendigheden. 
 Men oprør kommer ikke fra de fattige? Det var dét 
vi talte om i går… 
 Jeg tror nu, det var i mandags, men pyt med dét. 
– Det kræver overskud at vælte et diktatur, det kræ-
ver mangfoldighed og kompleksitet, og det er netop 
mangfoldigheden og kompleksiteten som bliver kontrolleret i et diktatur, 
og det er derved diktaturet bevarer sin Nash-ligevægt. Den middelklasse 
som skulle skabe mangfoldigheden og være grobund for tankerne om fri-
hed, var enten sat i fængsel eller gjort til sultne slaver. Ergo, en Nash-lige-
vægt som systemet ikke selv kan ændre på.  
 Og så er det, at vi andre griber ind? 
 Når vi selv bliver angrebet eller langt om længe alligevel begynder at 
få lidt dårlig samvittighed over at være med til at opretholde ligevægten. 
Der er jo ingen ligevægt som lever i et vakuum. Hverken memetisk eller ge-
netisk.  
 Og nu har vi så skabt en anden ligevægt med selvmordsbomber og religiøse 
fraktioner der bekæmper både hinanden og det meste af den irakiske befolkning – 
plus de udefra kommende styrker? Eller i hvert fald dem af dem der er tilbage… 
 Men både de kæmpende irakere og de udefrakommende selvmords-
bombere støttes eller styres af folk i andre arabiske lande og Iran. 
 Verden hænger sammen? 
 Det er nok i virkeligheden det eneste, man altid kan være sikker på! 
Selv Nash-ligevægtene er afbalanceret i forhold til hinanden.  
 Og danner en eller anden slags global meta-Nash-ligevægt? Systemet er et 
globalt netværk med Nash-ligevægte inden i Nash-ligevægte? 
 Og givet at høgene ikke kan klare sig alene, vil vi alt andet lige altid 
svinge frem og tilbage mellem overvægt af duer og overvægt af høge. Ver-
den kan ikke hænge sammen med høge alene eller høge i overtal.  
 Men de forsvinder heller aldrig helt? 
 Så skulle vi til at lave mennesket helt om og garantere at der aldrig 
blev født aggressive, selvoptagede mennesker, eller folk med hang til simp-

 

Fascist mentality is the mentality of the 
“little man,” who is enslaved and craves 
authority and is at the same time rebel-
lious. It is no coincidence that all fascist 
dictators stem from the reactionary 
milieu of the little man. 

The Mass Psychology of Fascism 
Wilhelm Reich, 1942 
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le, totalitære svar, og dét ville for alvor kræve nogle høge at få gennemført, 
så nej, de vil altid være der. 
 Men diktaturet, høgene i overtal, er også en anomali? 
 Der er i hvert fald en smertegrænse for, hvor stor en andel af høge et 
samfund kan indeholde, inden det begynder at bryde ned indefra, og hvis 
vi betragter klodens samlede befolkning som et globalt samfund, så er der 
nok ikke den store mystik i den måde den internationale politik udvikler sig 
på. Velstanden bliver skabt der hvor Nash-ligevægten favoriserer duerne og 
holder høgene i skak; der hvor høgene regerer, der styrer systemet mod de-
kompleksitet, fattigdom og sin egen undergang.  
 Det er i sin yderste konsekvens dét, spilteorien viser os: i ethvert 
system indtræder der en ligevægt mellem duer og høge; vores indbyrdes 
forhold til hinanden bevæger sig konstant omkring en eller flere Nash-lige-
vægte, og disse ligevægte handler ikke bare om at være sig selv nærmest. 
Samfundet hænger sammen, fordi vi hjælper og tager os af hinanden, og 
muligheden for at forklare dét er ny. Spilteorien er en videnskab som ikke 
har mere end cirka 50 år på bagen, og den er først ved ganske langsomt at 
sive uden for universitetsmiljøerne og de matematiske institutter nu. Det vil 
sige, at hvor vi de sidste 200 år har haft en bred akademisk overbevisning 
om at det eneste økonomisk fornuftige her i tilværelsen var at tænke på sig 
selv, så står vi over for et paradigmeskift som leder os frem til at kunne se 
fordelene i at samarbejde. Ikke blot, fordi Kirken bilder os ind at det skal vi, 
men fordi vi har skabt en ny videnskab som kan påvise det. Det giver intel-
lektuel mening at gøre det.  
 En videnskabelig underbygning af voksenheden, med andre ord? 
 Nemlig. Den skal bare nå uden for universiteterne og frem til både 
politikerne og erhvervslivet. 
 Ellers kører foragtcentrifugen? 
 Spinnnnn... – Har du hørt om eksperimentel 
økonomi? 
 Nej. 
 Samme resultater! Ligesom matematikerne har 
fundet ud af at spillet giver det højeste afkast til alle 
parter ved at samarbejde, så er man på de økonomi-
ske institutter ved at finde ud af at mennesker slet ikke 
er så nytteoptimerende og profitfokuserede som det 
hidtil har været god latin at mene. Økonomerne er 
simpelthen gået i gang med at måle, hvordan vi har det, når vi interagerer 
eller handler sammen med andre mennesker – altså hvordan vi følelsesmæs-

Den eksperimentelle 
økonomi 

 

I hvilken elementær forstand tilliden og 
dens selvudlevering hører vort menne-
skeliv til, ser vi imidlertid ikke blot, når 
der begås uret og tilliden misbruges. Men 
vi ser det i lige så høj grad ved de kon-
flikter, der ikke beror på, at den ene 
begår uret og den anden lider uret, men 
som beror på, at deres sind og verdener 
tørner sammen. 

Den etiske fordring 
K.E. Løgstrup, 1956 
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sigt forholder os til de situationer vi indgår i, og hvilke valg vi træffer ud fra 
disse her følelser. Og resultatet er at vi har det skønt med at handle irrationelt!  
 Kicket ved at købe et par støvler til 2.000,- kroner eller en keramikskildpadde 
til 200,-? 
 Ikke bare dét! – Hvad gør du, hvis du får stjålet din taske? 
 Melder det til politiet? 
 For det meste anvender vi faktisk mere tid og energi på at forfølge 
eller politianmelde en tyveknægt og udfylde papirer i forbindelse med at 
vores taske bliver stjålet, end hvad der står mål med den reelle værdi som 
tasken udgør. 
 Fordi vi vil have en eller anden form for retfærdighed? 
 Fordi vi bliver vrede eller forargede eller på anden måde ikke bare 
tænker økonomisk. Vi vil ikke have at vi bliver snydt, og derfor vil vi have 
at tyven bliver straffet.  
 Men vi kan jo heller ikke lide at andre bliver snydt? 
 Nej, ét er at vi hader selv at blive snydt – dét kunne de traditionelle 
økonomer måske endda forklare – men at vi ligefrem bliver forargede over 
at se andre blive snydt og bedraget, dét strider direkte mod al gammeldags 
økonomisk sund fornuft! Men en masse af vores reaktioner som ud fra et 
traditionelt økonomisk synspunkt er dybt irrationelle giver netop mening, 
fordi de opbygger samarbejdsvilje og straffer snyd. Selv chimpanser og 
gorillaer har en meget stærk retfærdighedssans og bruger enorme ressour-
cer i deres ret begrænsede hjerner på at holde øje med, hvem der groomer 
hvem, hvem der skylder hvem tjenester, og om der er nogen der får bank af 
alfa-hannen uden grund.  
 Det er derfor vores hjerner har vokset sig så store? 
 Det er én af årsagerne. Den vrede vi selv føler i 
forbindelse med uretfærdighed og forfordeling, er 
generelt fuldstændigt ude af proportioner med dét 
som egentlig er sket, men sådan er vi altså bare, og 
derfor eksisterer der heller ikke nogen samfund som 
ikke er indrettet, så vi opdrager hinanden til social 
ansvarlighed. Selv de mest urkulturelle jægersamler-
samfund har strikse regler som tilgodeser at ingen 
bliver forfordelt. Mennesket har altid haft regler som 
sikrer alles overlevelse og beskytter samfundets med-
lemmer mod vilkårligheder eller at man snyder hin-
anden. 
 Abernes medfødte retfærdighedssans bliver til nedarvede memplexer og my-

Children absorb what adults tell 
them and show them. Teenagers 
turn more to peer pressure, while 
adults intensify their deliberate 
efforts to initiate the adolescent 
into adult social norms. This is 
not culture divorced from biology, 
but culture rooted in a species-
wide need to believe in others' 
example. The feed-forward pro-
cess of individual docility in a bath 
of surrounding culture has got us 
where we are. We have become 
creatures who can think together. 

Lucy’s Legacy 
Alison Jolly, 1999 
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ter, og de er muteret frem gennem generationers erfaringer, og i jægersamler-sam-
fundene tilskrives de guderne eller ånderne? 
 Oprindelsen fortaber sig i fortidens tåger, men samfundets shamaner, 
ældste eller ypperstepræster kan fortælle og genfortælle myterne om, hvor-
dan reglerne opstod. Om det så gælder Hammurabis Lov, Det gamle Testa-
mente, grækernes demokrati, Romerretten, Koranen, vores egen Jyske Lov 
fra 1241 eller FN’s Menneskerettigheder, så udspringer det alt sammen af 
vores behov for retfærdighed og orden i samfundet.  
 Regler som vi i vores kultur ville anse for dybt forkastelige – behand-
lingen af de kasteløse i Indien, for eksempel – er, set med mem-teoriens, spil-
teoriens og den eksperimentelle økonomis øjne – ikke andet end en Nash-
ligevægt. 
 Selvom der er en masse mennesker som lider og lever 
af ingen ting, så kan systemet ikke selv gøre noget for at 
komme ud af den situation det befinder sig i? 
 Somebody needs to rock the boat! Men inden 
for systemet synes folk jo netop at det er retfærdigt. 
Mytologien har overbevist de kasteløse om at deres 
lorteliv skyldes dem selv i et tidligere liv.  
 Smart! 
 Den bedste form for undertrykkelse er den, 
hvor folk selv holder undertrykkelsen ved lige. 
 Inden for systemet er der en overbevisning om at det er dét system 
som skaber den mest retfærdige balance mellem duer og høge. Derfor lige-
vægten. Det er bare os der ikke ser det på samme måde. Og så lige de kaste-
løse, efter at vi kom og fortalte dem at det kunne være anderledes.  
 Dét som den eksperimentelle økonomi helt konkret har gjort, er at 
lade folk gennemspille en række økonomiske situationer, hvor man ikke 
alene kan vinde og tabe, men også har mulighed for at straffe dem som sny-
der eller nægter at samarbejde, og så begynder den teoretiske erkendelse at 
rykke! Det generelle resultat som den eksperimentelle økonomi fremkom-
mer med, er nemlig at vi hader uretfærdighed så meget at vi er villige til at 
spilde en hel del ressourcer på at straffe dem som snyder. Vi hader snyde-
tampe så meget at vi er villige til at ofre af vores velstand for at få dem til at 
opføre sig ordentligt.  
 Social kontrol?  
 Det kan du bande på! Dét eksperiment som jeg 
kender bedst, er fra Schweiz og handlede om the pub-
lic good, eller ”fællesgodet”, om man vil: 240 stude-

 

  “No, no!” said the Queen. ”Sentence 
first – verdict afterwards.” 
  “Stuff and nonsense!” said Alice loud-
ly. ”The idea of having the sentence 
first!” 
  “Hold your tongue!” said the Queen, 
turning purple. 
  “I won’t!” said Alice. 
   “Off with her head!” the Queen 
shouted at the top of her voice. 
Nobody moved. 
  “Who cares for you?” said Alice, (she 
had grown to her full size by this 
time.) “You’re nothing but at pack of 
cards!”. 

Alice’s Adventures in Wonderland 
Lewis Carol, 1865 

Altruistisk straf 
 

Humans are often generous, but 
cooperation unravels when others take 
advantage of them. Many people 
punish such ”free riders”, even if they 
do not benefit personally, and this 
”altruistic punishment” sustains 
cooperation. (…) 
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rende fik hver tildelt 20 ”penge” og blev inddelt i 60 grupper på hver fire 
personer. I hver gruppe havde alle nu muligheden for at donere fra 0 til 20 
penge til gruppens fælles ”projekt”. De kunne beholde de penge som de 
ikke donerede til projektet, men for hver penge de investerede i projektet, 
ville alle fire i gruppen – også dem som ikke havde investeret noget – få 0,4 
penge i renter af det samlede beløb som var lagt i puljen.  
 Hvis alle i gruppen investerede alle deres pen-
ge, så der altså tilsammen blev investeret 80 penge i 
den fælles pulje, ville de hver især få 80 x 0,4 = 32 
penge retur, altså 1,6 gang så meget som de havde 
investeret. Hvis ingen investerede nogen penge, 
kunne de hver især trække sig ud med 20 penge. – Men hvad nu, hvis der 
kun var én som investerede? 
 Så ville han blive snydt? 
 Hvis tre af dem lurepassede og én investerede 
alle sine penge, så ville de hver især få 0,4 gange 20 
penge, det vil sige 8 penge ud af puljen. Ham som 
investerede alle sine 20 penge, ville ende med at mis-
te de 20 og kun få 8 penge, og de tre andre ville få 28 
penge i alt hver. 
 Fordi de både beholdt deres oprindelige 20 penge og fik 8 penge i forrentning 
af den enes investering? 
 Dårlig forretning for ham der investerede, men 
for alle de andre en fremragende forretning, og vel at 
mærke helt uden risiko! I første omgang lod man de 
240 studerende gennemspille dette her fællesgode-
spil uden at der var nogen der vidste, hvem som hav-
de investeret hvad. Der var derfor heller ikke nogen 
mulighed for at straffe dem som ikke bidrog til fæl-
lesskabet. Derfor blev resultatet selvfølgelig at inve-
steringerne ret hurtigt hørte op.  
 Men så ændrede man spillet, så spillerne først investerede anonymt, 
og bagefter, når afkastet af fællespuljen var blevet fordelt, fik de hinandens 
investeringer at vide. 
 Så nu kunne alle se, hvem som bidrog, og hvem som 
udnyttede de andre? 
 Og så skete der løjer! Hver spiller kunne nu 
straffe den eller de af sine medspillere som han syn-
tes fortjente det. Straffen kunne være fra 0 til 10 points, 

It is a distinctive characteristic of 
humans that we cooperate in large 
groups of people to whom we are not 
related – giving to charity, participating 
in political movements, and conform-
ing to social norms. (…) 

 

 
But humans often cooperate in “one 
shot” interactions in which large num-
bers of people contribute to a common 
project. In these situations there is 
little chance of direct or indirect 
reciprocation, so selfinterest-based 
explanations of cooperation are 
unconvincing. (…) 

Indeed, studies of contemporary 
hunter-gatherers and other evidence 
suggest that altruistic punishment may 
have been common in mobile foraging 
bands during the first 100,000 years or 
so of the existence of modern humans. 
A plausible explanation of the evolu-
tionary success of this strategy is that 
groups with a high fraction of altruistic 
punishers would have sustained co-
operation more successfully than 
groups with fewer punishers, and so 
would have prevailed over them. 

Homo reciprocans 
Samuel Bowles and Herbert Gintis 
Nature vol. 415, 10. january 2002 

 
If those who free ride on the coopera-
tion of others are punished, coopera-
tion may pay. Yet this ”solution” begs 
the question of who will bear the cost 
of punishing the free riders. Everybody 
in the group will be better off if free 
riding is deterred, but nobody has an 
incentive to punish the free riders. 
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og for hvert point blev den straffede frataget 3 penge og den som straffede 
mistede selv 1 penge pr. point som han gav i straf. 
 Det kostede altså at straffe? 
 Hvis jeg gerne vil straffe dig og se dig aflevere 
15 penge, så koster det mig selv 5 penge. Og alligevel 
– til trods for at spillet var arrangeret sådan at de 
samme spillere aldrig kom til at indgå i samme fire-
mandsgruppe med de samme spillere igen – den 
enkelte ville altså aldrig selv komme til at høste fordelene af have straffet en 
af sine medspillere – så blev de som investerede markant lavere end gen-
nemsnittet, altid straffet for deres asociale opførsel.  
 Det ville kun være de næste som spillede sammen 
med en af snyderne som ville høste en fordel af at han før 
var blevet straffet? 
 Hvis han tog ved lære af at han blev straffet for 
ikke at investere i puljen, ja. Den som udførte straf-
fen, ville ikke selv vinde noget ved det, men ville rent 
faktisk miste ekstra penge. 
 Og pointen er? 
 Ud fra en strengt økonomisk-selvisk betragtning er det ikke rationelt. 
Derfor bliver straffen også kaldt uegennyttig, altruistic punishment på en-
gelsk. 
 Alt i alt er der tre erfaringer som er kommet ud 
af den eksperimentelle økonomi og som er mærkvær-
dige, hvis man skulle holde sig til de klassiske øko-
nomers idéer om det nytteoptimerende individ. Det 
er for det første at vi hellere vil undvære en mindre 
sum end bare passivt se til at der sker en uretfærdig 
fordeling, for det andet er vi villige til at betale for at 
straffe smålighed, også selv om vi ikke selv får fordel 
af det, og endelig reagerer vi slet ikke på samme må-
de over for computere. 
 Så helt kommer computerne ikke til at overtage vores plads? 
 Med mindre computerne bliver gjort mere elskelige og får pels eller 
sovekammerøjne. Men når man har ladet folk spille samme slags økono-
miske spil igennem over for computere, så gider de sgu ikke straffe eller 
hidse sig op.  
 Så er snyderi ikke uretfærdigt mere, måske? 
 Straffen mister ligesom sin betydning, ikke?  

Thus, the punishment of free riders 
constitutes a second-order public 
good. The problem of second-order 
public goods can be solved if enough 
humans have a tendency for altruistic 
punishment, that is, if they are motiva-
ted to punish free riders even though it 
is costly and yields no material bene-
fits for the punishers. 

Our results suggest that free riding 
causes strong negative emotions and 
that most people expect these 
emotions. (…)  
Taken together, these observations 
are consistent with the view that emo-
tions are an important proximate factor 
behind altruistic punishment. 

Altruistic punishment in humans 
Ernst Fehr & Simon Gächter 

Nature, vol. 415, 10. january 2002 

 
Fehr and Gächter’s experiment has 
implications for the design of consti-
tutions and policies. It suggests that 
the objective should be to provide 
opportunities for the public spirited to 
punish free riders, rather than to 
assume, as David Hume advised two-
and-a-half centuries ago, that “every 
man ought to be supposed to be a 
knave and to have no other end, in all 
of his actions, than his private 
interest”. 

Homo reciprocans 
Samuel Bowles and Herbert Gintis 
Nature vol. 415, 10. january 2002 
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 Den kræver et klarovert hvemjeg, et selvklarovert 
du, før det er værd at påvirke og straffe? 
 Ellers giver det ikke mening. Med mindre man 
bliver narret til at tro at der er et ”jeg” derinde, i com-
puteren.  
 Endelig har man også gjort dét at man rent fy-
sisk har målt, hvad der sker i folks hjerner, når de 
spiller de her spil, og resultatet er at når spillerne væl-
ger at samarbejde, så viser hjernen klare biokemiske 
tegn på den samme følelse af tilfredsstillelse som for 
eksempel opstår, når man tager narkotiske stoffer.  
 Ligesom groomingen? 
 Vi er simpelthen bygget til at samarbejde. De af 
vores forfædre som fik et sus ud af at samarbejde, 
skabte bedre rammer for deres afkoms overlevelse end de som ikke gjorde. 
Derfor kan vi lide at samarbejde. Spilteorien og den eksperimentelle øko-
nomi kan dokumentere at det forholder sig sådan, de kan på videnskabelig 
grund argumentere for at man ikke er et latterligt fjols fordi man er flink. 
 Det er nyt?  
 Det er radikalt upubertært! Og vælger vi vok-
senheden, så vil vi også som kultur, såvel som vi vil 
det som individer, komme til – ganske langsomt, 
måske henover de næste 50-100 år – at erkende at når 
man giver, så får man også tilbage igen. Vi kan sågar 
dokumentere det! Ikke alene er det en fordel med 
altruistisk straf, altruismen kan også stå alene. Reci-
prok altruisme, hedder det.  
 Sådan en slags økonomisk karma? If you scratch my  
back then I’ll scratch yours?   
 “If I scratch your back, then you’ll probably 
scratch mine or somebody else’s, and then it will 
sooner or later benefit all of us.” Ulempen ved strate-
gien er selvfølgelig – som var pointen i spillet om bankrøveriet – at den kun 
virker, hvis alle parter er villige til at være den der giver først. I tillid. Ingen 
kan tvinge andre til at åbne sig og give noget af sig selv, så ryger hele poin-
ten jo. På den anden side så er det også den der giver først som høster æren 
for det først, skaber flest nyttige forbindelser til andre mennesker først, styr-
ker det kulturelle skalafri netværk først og dermed også kommer til at få en 
vis status først. 

Men at vise tillid betyder at udlevere sig 
selv. Derfor reagerer vi så voldsomt, når 
vor tillid misbruges, som det hedder – 
selvom der ikke har været meget, der har 
stået på spil. Misbruget af tilliden består 
rent håndgribeligt i, at tilliden bruges 
imod den, der har vist den. Det kan være 
galt nok. Men det værste, når det 
kommer til stykket, er måske ikke den 
forlegenhed eller fare, som misbruget af 
ens tillid bringer en i, men derimod at den 
anden ikke har taget imod den. 

Den etiske fordring 
K.E. Løgstrup, 1956 

Generøsitet er ikke nok, der skal også 
gensidighed til. 

Det generøse menneske 
Tor Nørretranders, 2002 

Reciprok altruisme 
Making somebody happy  
is a question of give and take 
You can learn how to show it  
so come on, give yourself a break 
Every smile and every little touch 
don’t you know that they mean so 
much? 
Sweet, sweet kisses so tender 
Always will return to sender 
Like a bang-a-boome-boomerang 
Dum-be-dum-dum be-dum-be-dum-
dum 
Oh bang-a-boome-boomerang 
Love is a tune you hum-de-hum-hum 
By giving away I think you’ll learn 
You’ll get love in return 
So bang-a-boome-boomerang is love 
a-boome-boomerang is love 

Andersson/Ulvaeus 
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 Med mindre man er den der får en kugle for panden 
først? 
 Det er selvfølgelig den risiko man er nødt til at 
løbe, først. Men man kan jo starte i det små. Men dét 
med netværket er vigtigt: den som rækker ud mod 
andre først, er også den som kommer til at knytte de fleste forbindelser 
først. Og hvad sker der med dem der har mange forbindelser? 
 De bliver knudepunkter. 
 Og hvem er det vi gerne vil stå i forbindelse med? 
 Dem med de mange forbindelser, knudepunkterne. 
 Det er populært at være populær! Og netværket fungerer kun i kraft 
af dets dele. Så snart vi lærer at se os selv, ikke som autonome aktører i en 
verden skabt af Gud eller tilfældighedernes spil, midt i en alles kamp mod 
alle, men ser os selv som dele af et netværk der fungerer i kraft af sine for-
bindelser, ser os som aktører i en proces der kun fungerer i kraft af de indi-
viduelle bidrag som bliver tilført processen, så får vi også som individer en 
rolle i verden. Vi er skabt i kraft af hinanden, vi er her i kraft af hinanden, 
og vi kan kun overleve i kraft af hinanden. Det er vores nye erkendelse. Der 
er ikke nogen der kan stille sig op og forsøge at overbevise os om at der er 
nogen der er overflødige eller ligegyldige, netværket fungerer kun i kraft af 
at det bliver holdt ved lige, og det bliver det kun, hvis det er åbent for alle 
og vi alle har muligheden for at koble os på og yde vores. 
 Det lyder meget smukt, men er det ikke bare en mas-
se fine ord? En af de ting som vi igen og igen er kommet 
ind på er jo marginaliseringen, udstødelsen af de svage, 
fordi det hele bliver mere og mere komplekst, så passer det 
jo ikke? 
 Og der har du fat i et af nøgleproblemerne: vi 
vil alle sammen gerne have at samfundet er der for 
os, vi gider bare ikke selv være med til at yde noget, 
så samfundet også er der for de andre! 
 Samfundet, dét kan de andre få lov at være, jeg er 
bare selvfede mig? 
 Det er teenageren i en nøddeskal: nu har jeg 
fundet ud af hvem-jeg er, så behøver jeg sgu ikke 
rende og betale skat og lave plejehjem til alle de an-
dre. Det er jeg alt for vigtig til! De må gerne lave so-
cialstat og færdselsregler, hvis de synes dét er sjovt, men det behøver jeg 
ikke at rette mig efter, for det er jeg højt hævet over! Æv bæv! – Den holder 

Døm ikke, for at I ikke selv skal 
dømmes. For den dom, I dømmer 
med, skal I selv dømmes med, og det 
mål, I måler med, skal I selv få til-
målt med. 

Matthæus 7:1-2 

Det er samfundets 
skyld 

Family values were really just a 
marketing concept, designed to sell 
the highest volume of products to 
the richest people in the history of 
the world. How do we get every 
single family on the block to buy a 
product—like a barbecue grill—when 
just one nice one would do for all of 
them, and probably be more fun? 
Instill a sense of competition among 
families. Be the first on your block! 
Woefully, this was done at the 
direct expense of community values. 
To keep up with the Joneses, you 
have to see them as the enemy 

Playing the Future 
Douglas Rushkoff, 1996 
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naturligvis ikke. Et samfund så komplekst som vores, kan kun fungere, så 
længe vi insisterer på det og arbejder sammen om at skabe og vedligeholde 
det. I fællesskab. Derfor er vores opfattelse nødt til at ændre sig. 
 Til en netværksfilosofi? Uden snydetampe? 
 Og hvis vi tager skridtet fuldt ud, betyder det et reelt supplement til 
vores samfundsmæssige pyramidestruktur med magten i toppen og bøn-
derne, medarbejderne eller vælgerne i bunden.  
 Sådan noget ”bryd pyramiderne ned”-agtigt? 
 Mere noget ”supplér pyramiderne med noget socialt boligbyggeri”-
agtig – samt alt dét der er derimellem. 
 Både-og? 
 Er dét ikke ved at være trivielt?  
 Netværkssamfundet er dog ikke i sig selv en garanti for alles velfærd 
og voksenhed. Netværkssamfundet betyder at man hele tiden skal sørge for 
at være ”på”. Jeg kan aldrig læne mig tilbage og vide at jobbet er der i mor-
gen, hvis jeg holder lav profil i dag. Netværkssamfundet betyder at man 
skal være om sig for hele tiden at være koblet sammen med de rigtige, men 
det betyder også at hvis dem som sidder på flæsket – knuderne, kan vi kal-
de dem – hvis de ønsker at høste fordelene af netværkssamfundet, så er de 
nødt til at huske at skabe plads i netværket, også til dem som måske ikke 
umiddelbart har en plads. Ellers er der nemlig ikke noget netværk at være 
knude i.  
 Kejseren på en øde ø? 
 Noget i den retning. Grunden til at det hedder et ”sam-fund” er at de 
klassiske økonomiske teoretikere og politiske filosoffer mente at individet 
kom før samfundet, og at disse individer fandt sammen og indgik en over-
enskomst om at skabe et samfund.  
 At samfundet er en social konstruktion, simpelthen? 
 Hvilket er fint i tråd med en klassisk liberalistisk tankegang, hvor vel-
stand for alle bygger på individernes totale frihed til at købe og sælge til 
markedspris. – Synspunktet kan på sin vis ikke undre, for liberalismen og 
dens oprindelige økonomiske teorier er over 100 år ældre end Darwins teori 
om arternes oprindelse, så da liberalismen blev opfundet, var der ingen der 
vidste at vi nedstammede fra aberne, og der var i hvert fald ingen som havde 
den fjerneste idé om at aber har sociale relationer. Den erkendelse kom først 
omkring 1970’erne og fremefter.  
 Indtil da troede man bare at aber var mekaniske dyr af en art? 
 Måske ikke ligefrem mekaniske, men i hvert fald uden følelser og so-
ciale behov. Selv inden for kognitionsforskningen var det god latin helt op i  
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vores tid at chimpanser ikke havde følelser for hinan-
den; naturvidenskaben bekræftede forestillingen om 
at vi var de eneste der havde relationer. Behavioris-
men så os som relationsløse individer der var blotte-
de for empati og som blot reagerede systematisk på 
diverse stimuli. I religionen stod det ikke stort bedre 
til, for Adam blev skabt uden nogen menneskelige 
relationer overhovedet. Først da Eva dukkede op, fik 
han en relation. Abraham fik lovning på at blive stam-
fader til ”et stort folk”, men det virker som om ordet ”klan” ville være en 
bedre oversættelse.  
 Abraham var klanleder? 
 Først hos egypterne er der tegn på byer så store 
at vi ville kalde det ”samfund”, og vi skal faktisk helt 
frem til lovparagrafferne i Anden Mosebog, før Biblen egentlig beskæftiger 
sig med et samfund som er større end familien eller klanen. 
 Alle figurerne i Første Mosebog er mænd? 
 Mænd og deres koner og børn og øvrige slægt 
og tyende. That’t it. Først i Anden Mosebog begynder 
Biblen at tale om ”folket” som noget der har en vis størrelse.  
 Så uanset, om man troede på Biblen, liberalismen eller Darwin, så så 
det i lang tid ud som om mennesket var skabt eller opstået som løsrevne 
individer, hvor den eneste naturlige relation var kernefamilien. Det er først i 
de seneste år evolutionsforskningen har kunnet påvise at vi er sociale 
individer fra fødslen. 
 Så i virkeligheden er det ganske logisk at kreationisterne i USA også er ultra-
liberalister – og omvendt? 
 Det hænger faktisk ganske udmærket sammen, selvom de næppe selv 
er klarover sammenhængen.  
 Sam-fundet er der, fordi det er en naturomstændighed for mennesker 
at vokse op i samfund. Vi kan simpelthen ikke være mennesker uden. Men 
det er ikke en naturomstændighed med så store samfund som vores, og i en 
verden, hvor vi kan rejse rundt og er frie, løsrevne individer, kræver sam-
fundet en aktiv vedligeholdelse for ikke at bryde sammen. 
 Der er nødt til at være et samfund at være individ i? 
 Og der er nødt til at være individer som kan bygge og vedligeholde 
samfundet og anerkende individernes ret og pligt til at bygge og vedlige-
holde det.  
 Både-og? – Samfund og individ? 

 

Chimpanser, och I ännu högre grad 
dvärgchimpanser, håller mycket noga 
reda på de sociala rangerna inom 
gruppen och vem som är allierad med 
vem. De vet att om man börjar bråka 
med någon, så kommer dennes allie-
rade att skynda till hjälp. Många djur 
kan läre sig vilka som är avkomma, 
släkting eller flockmedlem. Men det är 
förmudligen bara aporna som kan 
hålla reda på hur andra djür förhåller 
sig til varandra. Denna förmåga är 
kärnan i den sociala intelligensen. 

Hur homo blev sapiens 
Peter Gärdenfors, 2000 

Og jeg vil gore dig til et stort folk 
og velsigne dig og gore dit navn 
stort, og du skal blive til 
velsignelse! 

1. Mosebog, 12:2 

 
Gud gjorde godt mod jordemødre-
ne, medens folket blev talrigt og 
meget stærkt. 

2. Mosebog, 1:20 
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 De er afhængige af hinanden. 
 Komplementerer hinanden? 
 Liberalisterne ville sikkert kalde det komple-
mentaritet eller superposition og skynde sig at vælge 
samfundet fra, personligt ville jeg synes at et yin-
yang-både-og var værd at foretrække. 
 Der er individ i samfundet og samfund i individet? 
 Spørgsmålet er graden, og det kan variere fra person til person.  
 Samtidig er samfundet et netværk, og hvis det skal fungere, når det er 
så stort som det er i moderne byer og stater, så er vi nødt til at ville det og 
gøre noget for det. Lige så vel som ikke-knuderne skal være om sig for at 
hooke sig på og hænge fast, så er knuderne nødt til at være om sig for at 
række ud og hægte folk til sig, ellers er der ikke noget samfund. Det går 
begge veje! 
 Både-og? – Sådan en slags yin og yang for knudemænd? 
 Netværket fungerer kun, fordi det er et net-værk, både net og værk, 
forbindelser i arbejde, og det har vi nu teorierne til at bevise. Men når det er 
millioner af mennesker det drejer sig om, er ord ikke nok. Der skal handling 
til, hvis det skal fungere. Spørgsmålet er så, hvad vælger vi, og hvad stiller 
vi op med snydetampene? I en verden, hvor de sociale relationer er flyden-
de og skiftes ud hele tiden, hvor opportunisterne kan rejse fra sted til sted 
og snyde sig ind i nye netværk gang på gang, der har snydetampene relativt 
frit spil, i modsætning til tidligere, hvor vi var bundet til vores landsby og 
bundet af en vis social kontrol, og hvor folks gode hukommelse sikrede 
dem mod at blive snydt af den samme to gange.  
 Så spørgsmålet er: hvis samarbejde og altruisme bliver normen i denne her 
voksenepoke som du taler om, hvordan så beskytte sig mod opportunister? 
 Mit første svar er naturligvis: retssamfundet! Vi er nødt til at skabe de 
strukturelle rammer, for at mennesker kan leve sammen i så store grupper. 
Men derudover tror jeg ikke at man skal undervurdere den videnskabelige 
dokumentation.  
 Da Kirken mistede sit tag i folk, blev det i en vis grad cool at være en 
selvoptaget svindler. Simpelthen, fordi det i en eller anden grad var et ud-
tryk for at man kunne tænke selv. Det var det seneste hippe filosofien, øko-
nomerne og videnskaben havde tænkt sig frem til i deres oprør mod Kirken, 
så det var lidt sejt at skide på andre. Men med velfunderede muligheder for 
at kunne sige til hinanden: ”Den der selvoptagede opførsel, det er altså bare 
ikke nytteoptimerende, kammerat! Hverken for dig selv eller os andre.” så 
burde en del af fordelene ved opportunismen forsvinde. 

Personligt samvær betyder altid at være 
under den andens ords og opførsels 
“ban”. Den videnskabelige psykologi 
kalder det suggestion. Der er alle mulige 
grader deraf. 

Den etiske fordring 
K.E. Løgstrup, 1956 
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 Den sociale accept af at være opportunist er væk? 
 Opportunister vil der altid være, men det vil ikke være nær så sejt 
mere. I en voksen kultur vil holdningerne ændre sig. Hvis man er opportu-
nist, så vil det eneste opportunistiske være at underspille sin opportunisme 
og tilslutte sig den altruistiske livsstil. For hvemjeget var det cool at være sig 
selv nok, for hvordan-vi’et bliver det nærmest lidt taberagtigt at være så ind-
skrænket. – Det sjove ved det er naturligvis at der rent grundlæggende ikke 
er noget der har forandret sig, det har altid været en fordel på langt sigt at 
være hjælpsom, det er bare først nu at der er nogen der kan formulere det 
teoretisk. 
 Venlighed er sund fornuft? 
 Hvem skulle have troet dét de sidste 10.000 år? 
Men sandheden er at vi rent faktisk bekymrer os om 
vores nærmeste og folk vi møder. Vi ønsker at leve i 
et effektivt og retfærdigt samfund, og vi ønsker i det 
hele taget at være omgivet af ”gode mennesker”. Der-
for afviser eller straffer vi dem som handler ”uret-
færdigt” eller snyder, derfor har vi en masse sociale restriktioner, og derfor 
opfører vi os selv pænt over for andre, også selvom vi inderst inde godt ved 
at vi aldrig kommer til at møde dem igen. Vi lægger drikkepenge til tjene-
ren på en restaurant vi aldrig vil besøge igen, vi hjælper folk med en tung 
kuffert i toget, og når folk ser mig i kørestolen, er der næsten ikke grænser 
for den hjælpsomhed jeg møder. Selv de mest mærkværdige teenagere – 
som jeg jo ellers ikke har givet noget særligt godt rygte med mine allegorier 
her – er faktisk både søde og rare og hjælpsomme. – Hvis der ikke er nogen 
i nærheden de skal spille seje over for, vel at mærke.  
 Vi vil gerne have retssamfundet, det er derfor vi har brugt 10.000 år på at 
opfinde det? 
 Det var vi nødt til, og det er forudsætningen for at vi kan slippe al-
truismen og empatien løs, uden at høgene kaster sig over os og misbruger 
vores godtroenhed. Empatien er medfødt, det samme er behovet for ret-
færdighed, og der er især én meget god grund til at vi udviser disse her 
altruistiske evner: empatiske og omsorgsfulde personer har altid været at-
traktive mager! 
 Seksuel udvælgelse? 
 Ingen gider få børn med en selvoptaget idiot. – I praksis er der mange 
der ender med at få børn med en selvoptaget idiot, indrømmet, men det er 
jo ikke, fordi de er idioter, det er trods alt som regel på trods af at de er idio-
ter. Den seksuelle udvælgelse har i høj grad medvirket til at gøre os til gode 

Altruism has still greater advant-
age if altruists tend to gravitate 
toward other altruists. Then they 
may form groups that work to-
gether to have very high overall 
success, in competition with 
groups riven by selfishness. 

Lucy’s Legacy 
Alison Jolly, 1999 
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og altruistiske mennesker. I hvert fald så længe det var de menneskelige 
egenskaber der afgjorde, hvem folk blev gift med, og ikke hvor meget isen-
kram deres far ville være sikker på blev ført videre til næste generation i 
den rigtige familie. 
 Det er ikke bare evnen til at skjule sine følelser, analysere de sociale relatio-
ner og slå på tromme der har haft en evolutionær fordel, det gode menneske har også 
haft sine fortrin? 
 Og så er vi tilbage ved Richard Dawkins og 
hans selviske gener fra i går; et hvilket som helst gen 
overlever bedre, hvis det allierer sig med nogle flin-
ke-gener. Det har taget – og vil tage – noget tid, in-
den videnskaben får integreret de her anskuelser i 
billedet af mennesket, og inden vi andre tager dem til 
os og indretter os efter det, men det kommer! Det er 
på vej, og når det rationelle grundlag for at opføre sig ordentligt først er på 
plads, så vil det heller ikke længere være til grin eller virke frelst, når man 
stiller sig op og taler for retfærdighed og mere næstekærlige samværsfor-
mer, og derfor vil vi også i fremtiden se at vores medfødte tilbøjelighed til 
altruisme i langt højere grad vil komme til at afspejle sig i vores samfund og 
dets institutionelle omgangsformer. 
 Jeg må nok hellere – i altruismens og ærlighedens 
navn – så være så pubertær og spørge: præcis hvad var det 
for en slags piller du sagde, at du havde fået i dag? 
 Du tror ikke på mig? 
 Er der nogen som helst tegn i sol, måne og stjerner 
på at jeg har grund til dét? 
 Hvis du var rejst til sydstaterne i USA i 1960 – 
og det er ikke engang 50 år siden – havde der så væ-
ret nogen grund til at tro at folk ville holde op med at 
klynge negre op i vejtræerne?  
 Næppe, men hvor dybt stikker den nuværende ”af-
holdenhed” på det område? De sorte bekendte jeg har i USA, 
lever da, så vidt jeg kan forstå, i en noget anden virkelighed end deres hvide naboer. 
 Indrømmet. 500 års ”videnskabelig” racisme, slavehandel, en masse 
materielle fordele ved at være hvid, og en europæisk selvforståelse som 
”bedre og finere” bliver ikke udryddet på en enkelt generation eller to, det 
ville være naivt at tro, men kulturen har immervæk flyttet sig! Pointen er 
netop at det i dag er politisk ukorrekt og uncool at være racist. Før var det 
ligefrem god tone! – Det er ikke godt nok endnu, men vent en generation til!  

Only in at tribe small enough to 
be an extended family does 
helping everyone also help your 
own genes. Reciprocal altruism 
extends cooperation beyound 
close kin, but only to individuals 
you are likely to meet again. 

Lucy’s Legacy 
Alison Jolly, 1999 

Da ejendommen var blevet solgt, hørte 
man pludselig auktionarius’ høje 
stemme: ”Kom så med niggerne!” En 
skygge af forbløffelse og frygt strøg over 
deres ansigter, da de først stirrede på 
hinanden og derefter på skaren af købe-
re, der nu havde rettet deres opmærk-
somhed mod dem. Da den gruopvæk-
kende sandhed dæmrede for dem, at de 
skulle sælges og nære slægtninge og 
venner skilles for evigt, udspillede der sig 
smertelige scener. Kvinder greb deres 
spædbørn og styrtede skrigende ind i 
hytterne. Børn gemte sig bag hytter ot 
træer, og mænd stod i tavs fortvivlelse. 

Dr. Elwood Harvey 
Salg af slaver, Virginia, 1846 

Øjenvidner til historien 
John Carey, 1987 
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 Det bliver de sikkert glade for at høre! – Og dette ”sindelagsskift” skulle så 
også komme i forhold til altruismen og vores interesse i at inkludere samfundets 
svageste i netværket? 
 Hvad giver dig størst glæde – ikke bare fornøjelse, men ærlig og dybt-
følt glæde – et par nye støvler til 2.000,- kroner eller en shoppetur sammen 
med din veninde, hvor du køber et par støvler til 2.000,- kroner? 
 Er det støvlerne eller oplevelsen med andre ord? 
 Hvad giver den største glæde; at bruge en eftermiddag i en masse sko-
butikker med hjælpsomme ekspedienter eller at bestille støvlerne over nettet?  
 Er det ikke noget meget kvindeligt det der med shopping? 
 Og mænd går på bodegaen for at se landskamp, de sidder ikke der-
hjemme og ser tv mutters alene. – Er det støvlerne som giver den største 
glæde, eller er det dét at du skal have dem på næste gang du ser dine ven-
ner, og de ser dig?  
 Sætter jeg mig selv i scene med et sæt japanske servietter til 500,- kroner 
eller bider hovedet af al skam og forærer Charlotte en porcelænsskildpadde til 200,- 
som hun bliver glad for? 
 For slet ikke at tale om støvlerne til 2.000 kroner til dig selv eller skild-
padden til Charlotte? 
 Det er måske nok liiige at stramme den! – Men OK, som yngre ville jeg klart 
have sagt støvlerne, men nu er det ikke så entydigt mere. Jeg har lagt mærke til at 
jeg efterhånden har større glæde ud af at købe og give julegaver end at få dem og 
selv sidde og pakke op. 
 Men hvorfor tør vi ikke sige det højt?  
 At det er federe at give end at få? 
 Hvorfor bliver vi ved med at insistere på at snyde os selv for denne 
her glæde gang på gang? Kollektivt og personligt? Det her er ikke et reto-
risk spørgsmål, det er fuldstændigt seriøst ment: hvorfor bliver vi ved med 
at RAGE til os og tage fra hinanden, når vi nu ikke en gang bliver en skid 
lykkeligere af at gøre det? 
 Teenage-cool? Selviscenesættelse? 
 Blufærdighed. Vi er alt for bange for at blotte os, vise at der banker et 
hjerte inde bag ved som lader sig berøre af verden. Bange for at facaden kra-
kelerer. Bange for at stå følelsesmæssigt nøgne over for hinanden. Bange for 
ærlighed. Bange for at lade godheden trænge ind. Vi kan se folk blive skudt 
og lemlæstet på fjernsynet og nøjes med at trække på skulderen, vi kan spil-
le seje og hylde hinanden for vores kynisme, vores snedighed, vores udspe-
kulerthed, vores griskhed, vores selvoptagethed og vores nye sko, men kan 
vi, kan nogen af os, ærligt sige at vi er uberørt af godhed, når vi møder den? 
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 Godhed? 
 Ærlig, uselvisk godhed. Sultne børn som får mad, undertrykte folk 
som får frihed, syge som får hjælp, mennesker som får et håb, fordi andre 
mennesker ønskede at gøre en forskel, ønskede at hjælpe, ønskede retfær-
dighed, ønskede at verden skulle være et godt sted at leve, ønskede at livet 
skulle give mening og oven i det alt sammen valgte at handle. Handle i 
Godhed. Den fuldstændigt selviscenesættelsesblottede, fordringsløse kær-
lighedsgerning over for Næsten. 
 Jeg er nok ikke liiige vant til at høre så store ord... 
 Men hvorfor er du ikke dét? Og hvorfor insisterer vi på at det ikke må 
berøre os? Hvorfor spiller vi cool og nægter at lade den gode gerning få 
mere end samme skuldertræk som for eksempel fjernsynets daglige billeder 
af ondskaben? Hvorfor skal vi altid lige have en morsom bemærkning i ær-
met? Hvorfor tør vi ikke stå ved at vi vil Godheden? 
 Det er ikke sejt… 
 Men hvorfor er det ikke dèt? Hvordan kan vi kalde os en kristen kul-
tur, når vi ikke tør stå inde for vores egen godhed? Hvordan kan vi kalde os 
humanister? Eller i det hele taget kultur? Hvordan kan vi overhovedet kalde 
os selv mennesker, når vi ikke engang tør sige ordet Godhed højt? Når vi ik-
ke tør stå ved at være gode mennesker over for hinanden, for Godhedens 
egen skyld? 
 Det er sådan lidt ”Må man tage hunden med sig ind i himlen” -agtigt... 
 Fordi det kalder på ydmyghed. Men godheden i os selv er der også i 
de andre. I den puls der banker gennem enhver af os. Og i hinanden kan vi 
finde os selv, en inderlig anelse, en følelse, en lidenskab, en lyst, en glød og 
et vibrerende fælles som kalder os sammen. Dybt nede har vi samme rødder, 
samme horisont og samme kuppel over os. Det er i knæfaldet for hinanden, 
i gavmildheden, i det generøse menneske vi når frem til dét vi i virkelighe-
den rummer, en livsarv som er større, stærkere og ældre end nogen af os, en 
urhavets kilde af klippefast omsorg og sødmefuld fornuft, og alt vi behøver, 
er at række ud og og blive personer der tager ansvar for hinanden og for 
den planet vi bebor.  
 Du begynder at lyde som Tor Nørretranders... 
 Han skriver også så smukt.  
 Men hvorfor tør vi det ikke nu? Hvad er vi bange for? Hinanden? Os 
selv? At blive voksne? At ville menneskeheden og den globale samhørighed 
i sam... – hvordan fanden er det de har medicineret mig her til morgen! Nu 
skal jeg også tude!  
 Hvad? 
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 Jeg skal tude.  
 Øh... 
 Eller det vil sige... jeg skal... optager den stadig? 
 Øh, ja... 
 Så sluk for helvede! 
 Hvorf... OK.  
 Inden jeg... Inden jeg... Du må lige passe dig selv et øjeblik... drikke en 
kop kaffe... ét eller andet, jeg bliver nødt til at snakke med overlægen! 
 
 ... vi ses... 
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∆ΙΑΨΑΛΜΑΤΑ XIV  
 
 
Og endnu en barndomsanekdote fra sovebyområdet vest for København: 
Det var i børnehaveklassen, og vi havde besøg af nogle venlige mennesker 
fra Røde Kors. De fortalte om al nøden og elendigheden ude i verden, om 
hvordan de bragte mad ud til børn som os selv, når de voksne ikke kunne 
lade være med at slås, eller hvis naturkatastrofer havde skabt sult og syg-
dom.  
 Efter lysbillederne skulle vi alle sammen tegne en tegning af det, vi 
havde hørt om. Men vi måtte IKKE tegne krig! IKKE tegne fly, som smed 
bomber ned over folk! 
 ”Hm!” tænkte min lille krøllede hjerne, ”Hvordan snyder jeg dem nu 
og får sat lidt gang i biksen? Jo! Jeg tegner et vulkanudbrud med en masse 
ild, der eksploderer, og mennesker, der flygter. Og oven over det kommer 
der en masse fly, som smider sække med nødrationer ned til alle de flyg-
tende mennesker! – Hæ!” 
 Mennesker ser det, de tror, de ser. Ikke det de faktisk ser. Og selv pæ-
dagoger er vel en slags mennesker. Jeg fik i hvert fald den skideballe, jeg 
havde set frem til – ikke mindst, fordi der var Røde Kors’ logo på alle ”bom-
berne” – og blev sært triumferende sendt en time i skammekrogen! 
 Det er nu over 30 år siden, jeg gik i børnehaveklasse, og sidst jeg tjek-
kede, gik millioner af verdens børn stadig sultne i seng.  
 De af dem, der har en seng. 
 
 
Sproget er en spændetrøje. 
Kulturen er en gummicelle.  
Jeg kan ikke andet end at slå mig i tøjret 
kaste mig mod væggene til de sprænges 
og jeg bryder ud  
Eller mine blodige rester  
ligger  
som en klump i hjørnet. 
 
Er det os, der har sproget, eller sproget, der har os?
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 Det må du undskylde. 
 Det gør ikke noget. – Har du det bedre? 
 Lægen var i Malmö. 
 Det er sandt... 
 Jeg lod mig vist rive lidt med... 
 Det gør ikke noget. – Skal vi gå videre? 
 Lad os dét. – Jeg tog et par stykker chokolade 
med fra automaten... 
 Sukkeret plejer at hjælpe? 
 Bare jeg nu ikke bliver for tyk... 
 Mere kaffe? 
 Så hellere den flaske danskvand jeg har stående 
derovre i hjørnet... 
 Der er også cola...  
 Hellere danskvand. – Eller vil du hellere have 
cola? 
 Danskvand er fint. 
 Godt. – Lad os vende tilbage til retssamfundet. 
 Og demokratiet i fremtiden? 
 Hvis vi skal have en chance som voksenkultur, er det dét vi er nødt til 
at sikre først. Lokalt, nationalt, kontinentalt og globalt.  Vi er nødt til at op-
bygge de strukturelle rammer for humanisme og pluralisme, og vi er blandt 
andet nødt til at sikre det gennem at opbygge en infrastruktur som alle har 
adgang til. 
 Veje og internet og den slags? 
 Nemlig. – Åh, det var godt med noget sukker! 
 Det kvikker! – Er det ikke også snart frokosttid? 
 Jeg spurgte derude før, de var forsinkede på 
grund af det ene komfur. – Det bliver sjovt, når skizo-
frene Åge ikke får mad til tiden!  
 Er det ham med dyrlægens natmad? 
 Ja. – Jeg har bestilt mad til os begge to, i øvrigt. 
Hvis vi spørger pænt, kan vi få lov at spise herinde. 
 Tak.  
 Men med de rigtige rammer, så er jeg faktisk 
overbevist om at vores holdninger og handlinger vil skifte. De skifter i løbet 
af livet og i takt med de erfaringer vi gør os – hvis vi altså er villige til at ta-

Voksenheden 
forts. 

“Att alltid vara en smula barn – 
det är att vara verkligt vuxen”, 
utbrast en gång den ryske poeten 
Jevgenij Jevtusjenko. Jag tänker 
på morbror Carl i Ingmar Berg-
mans magnum opus, Fanny och 
Alexander. När de vänliga men 
strama ämbetsmännen och direk-
törerna och deras kärvänliga 
(men alltid lika oroliga) fruar 
samlas til julfirande i restaura-
tören oc affärsmannen Gustav 
Adolf Ekdahls patriciervåning, då 
är det kring den barnslige mor-
bror Carl barnen flockas. Morbror 
Carl lämnar snart de vuxna åt 
deras cigarrer, groggar och små-
skvaller och leder de förtjusta 
barnen i allt mer vilda lekar. 
Alltihop avslutat med en magni-
fik brakfis i kökstrappan. Är 
morbror Carl infantil? Nej, bara 
barnslig, bara mänsklig. (…) 

Barnen tycker om vuxna som tar 
dom på allvar. Barn tycker också 
om vuxna som vågar släppa på de 
vuxna konventionerna och leka. 
Kanske är det samma sak. Där-
emot känner barn en instinktiv 
ovilja mot vuxna som låtsas vara 
barn. Låtsas är nyckelordet. Det 
är ett subtilt men exakt mönster 
som skiljer det bansliga från det 
infantila. Om morbror Carl hade 
gapskrattat och släppt sin brakfis 
inne i salongen bland de andra 
vuxna hade det inte varit barns-
ligt. 

Det Infantila Samhället 
Carl Hamilton, 2004 
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ge ved lære af dem – og i takt med at vores erkendelse bliver mere og mere 
kompleks. Det sker ikke mindst, når vi som individer får børn som er direk-
te afhængige af os. Eller måske især, når man får børnebørn. Ens egne unger 
er man så forhippet på skal klare sig at man laver stort set alle de fejl man 
kan. Børnebørnene, dem kan man bare nyde som de er.  
 Sådan en global bedsteforældrekultur? Det lyder bare ikke særligt sandsynligt. 
 Nej, men det er der meget der ikke gør, før det er der!  
 Børn er netop ikke noget man får, fordi man skal have nogen der kan 
elske én, man sætter børn i verden, fordi nu er det på tide at man selv lærer 
at være den der elsker først. Sådan er livet, og sådan er det at blive voksen. 
Børn har krav på ubetinget kærlighed, men som voksen er man nødt til at 
vise initiativ. Hvorfor skulle vi så ikke kunne modnes kollektivt og skifte 
vores holdninger i takt med vores kollektive livserfaring? 
 Fordi, selvom du insisterer på at der er en god side i os, så er der jo også en 
”ond”. Vi er jo både-og. Der er jo også masser af voksne mennesker som aldrig 
bliver ”voksne”. Som slår deres børn eller ikke tager sig af deres opdragelse.  
 Hvad var det jeg indledte med at sige i mandags? ”Fremtiden bliver 
ligesom nu, bare fuldstændigt anderledes.”  
 Og alligevel siger du at vi har oplevet fremskridt? 
 Der er niveauer af undertrykkelse og neder-
drægtighed som bare ikke er OK længere, og derfor 
er det overordnet set gået fremad. Men hver genera-
tion er født lige så dum og erfaringsløs som den forri-
ge, så forudsætningen for at den kollektive voksen-
hed vil indtræffe, er at vi skaber de strukturelle ram-
mer som gør den mulig.  
 Retssamfundet og demokratiet? 
 Og oplysningen, den kritiske tænkning, humanismen og pluralismen. 
De hænger sammen. Udviklingen er afhængig af de rigtige rammer, og dét 
gælder både for arten og for individet. Man bliver ikke en rigtig, moden 
voksen der kan se sig selv udefra og tage et individuelt, personligt ansvar 
for både sig selv og sine børn og ens gamle forældre, med mindre man lever 
i et samfund der stiller kulturen til rådighed til at gøre det i. Og som art er 
vi nødt til at skabe de rigtige rammer, for at vores kollektive voksenhed kan 
bryde frem.  
 Det er hønen-og-ægget i virkeligheden; hvad kommer først, voksenheden eller 
rammerne for den? 
 Nemlig. Og samtidig er der en række andre forandringer i gang som 
kommer til at spille sammen med vores voksenhed, men de har samtidig 

Og for at gore det hele mere effek-
tivt, var seks mand udvalgt til denne 
værdighed. De stod oppe på offer-
stedet, fire til at holde offermenne-
skets hænder og fødder, den femte 
til at holde hovedet, og den sjette til 
at åbne maven og trække hjertet ud 
på offeret. De indfødte kaldte dem 
Chachalmua, hvilket på vort sprog 
betyder sådan noget som ”de præs-
ter, der udfører hellige ting”. 

Menneskeofring blandt aztekerne, ca. 1520 
Øjenvidner til historien 

John Carey, 1987 
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muligheden for at underminere voksenheden totalt, hvis retssamfundet og 
demokratiet ikke er bundsolidt.   
 Som for eksempel? 
 Homo liquens på den ufede måde. Hvis konsekvensen af at vi alle 
sammen flytter rundt hele tiden og relationerne skiftes ud hele tiden bliver 
at andre mennesker og deres netværk reduceres til redskaber for vores egen 
personlige vindings skyld, så går vi til grunde. – Men dét er jo netop også 
den pubertære måde at leve og føre sig frem på. Den voksne kræver at man 
kan se sig selv og sin adfærd udefra med de andres øjne og handle derefter. 
 Derfor siger jeg – og dét er jeg jo i øvrigt ikke 
ene om – at vi er ved at gå fra en individfokuseret 
kultur til en netværksfokuseret kultur, og i takt med 
at fokus skifter fra hvemjeget til den proces som vi 
deltager i, så vil det kræve en ny modenhed af os.  
 Samtidig vil det heller ikke have samme betyd-
ning at have magt over folk. De kan nemlig bare gå 
deres vej, hvis man ikke opfører sig ordentligt. 
 Der er altid et andet sted i netværket man kan koble 
sig på? – Forudsat at ”infrastrukturen” er der til det? 
 Og forudsat at det er et velfungerende netværk 
med dygtige knuder! Efterhånden som de sociale grupper – det vil sige fami-
lie, venner, kolleger, politiske partier, interessegrupper, og så videre – bliver 
stadig mere flydende og kommer i konstant indre bevægelse, fordi folk hele 
tiden kobler sig af og på, så bliver den eneste måde at få fodfæste i en ny 
gruppe eller holde sammen på den gamle, at være en bidragyder til pro-
cessen. Især hvis man vil være en god knude som tiltrækker de rigtige folk 
og har et stabilt netværk som ikke risikerer at bryde sammen i tide og utide. 
 Hvis man gerne vil være et populært firma, så gælder det om at få samarbej-
det i firmaet til at fungere? 
 Og hvis man gerne vil være et populært land på verdenskortet som 
kan tiltrække de rigtige bidragydere til samfundet, så gælder det om at gøre 
samfundet og dets infrastruktur så velfungerende som muligt.  
 Endelig er internettet i gang med at gøre det lettere og lettere at få op-
lysninger om mennesker man ikke kender i forvejen, men som man over-
vejer at oprette sociale eller professionelle relationer med. 
 Man googler lige sin date, inden man møder ham? 
 Eller sin nye chef, inden man går til jobsamtale. 
 Hvis man ikke passer på, men efterlader sig alt for mange lig i sit køl-
vand, så skal der nok være én eller anden som sørger for at lægge oplysnin-

Fra individ til 
netværk 

A-kassen ASE har sammen med 
Megafon spurgt, hvad det betyder, 
når sidemanden får et andet job, 
og nye bliver ansat. Næsten fire ud 
af ti synes, at det går ud over 
humøret, når der tit kommer nye 
kolleger. Stemningen bliver mere 
negativ, lyder svaret. Samtidig 
oplever hver anden, at der skal 
løbes hurtigere på grund af de 
mange nye. 

Nye kolleger giver dårlig stemning 
www.jp.dk 24. juli 2007 
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ger ud på nettet til skræk og advarsel, så man til evig tid kommer til at 
fremstå som én, det ikke er værd at indlede et forhold til. 
 Smædekampagner? 
 Jeg ligger vist selv derude med et par hundrede filer. Ikke alle sam-
men lige flatterende. Faktisk er en del af dem både fulde af løgn og direkte 
ondskabsfulde. Til gengæld er folk jo heller ikke dummere end at de godt 
kan finde ud af at hvis det er Børge i et eller andet snoldet lille provinshul 
som kalder mig en psykopat, fordi jeg har lavet en tv-serie der stødte ham 
på manchetterne, så har det næppe samme hold i virkeligheden som hvis 
det er et af filmselskaberne der præsenterer min profil på deres webside.  
 Men hvis vi nu går hen og bliver sådan nogle vid-
underlige voksne og ansvarlige mennesker alle sammen, 
hvorfor slog socialismen og kommunismen så fejl? Hvad 
blev der så af at ”yde efter evne og nyde efter behov”, for 
det må vel i bund og grund være dét som det handler om? 
 Det er der faktisk flere forklaringer på, og de supplerer hinanden. I 
virkeligheden var det jo kun kommunismen og marxismen som slog fejl, 
socialismen slog ikke ”fejl”, den havde bare sin periode som hippeste mode, 
og nu er den forbi i vores kulturkreds. Forbi for denne gang. Men den spiller 
jo stadig en politisk rolle på et mere civiliseret plan. 
 Alt er altid i forandring, verden er en proces, og intet varer evigt. Hel-
ler ikke økonomiske eller politiske idealer. Socialismen var en modreaktion 
på den foregående periode, hvor visse anomalier ikke længere kunne hol-
des tilbage – at arbejderne døde som fluer, for eksempel, fordi arbejds- og 
boligforholdene var elendige, og der ikke var noget social- eller sundheds-
væsen til at tage sig af dem som bukkede under – og derfor kom der en pe-
riode præget af socialistisk tankegang. Desuden har det jo nok spillet en vis 
rolle at kristendommen i samme periode mistede sit tag i folk, og ét eller 
andet sted var man jo nødt til at få dækket sine religiøse behov og at kanali-
sere drømmen om paradis hen. 
 Socialismen var simpelthen en ny religion? 
 Opium for folket. – Ironisk, ikke? 
 Og der ud over var den et produkt af kapitalismen?  
 Dels fordi den var en modreaktion, dels fordi 
dens forudsætning er en middelklasse som er så vel-
stående at den kan fostre individer som har tid og 
overskud til at tænke på arbejdernes velfærd.  
 Kompleksiteten er forudsætningen for at folket kan skille sig af med uretfær-
dige systemer? 

Det socialistiske 
mysterium 

Hvem har brug for Marx 
Når man kan få laks 
og ligge i sin vogn og flette tæer? 

Shubidua, 1982 

   Man skaber ikke historie med viden-
skabelig samvittighedsfuldhed; i det 
øjeblik da man beslutter at optræde 
med videnskabelig objektivitet, har 
man tvært imod dømt sig selv til ikke 
at skabe den. Fornuften prædiker ikke, 
og hvis den prædiker, er den ikke mere 
fornuft. Derfor er den historiske fornuft 
en irrationel og romantisk fornuft, der 
snart minder om et besat menneskes 
systematisering, snart om den mystis-
ke tro på Ordet. (…)  
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 Endnu er kapitalismen det eneste system der 
har skabt så meget kompleksitet at der findes en vel-
uddannet middelklasse. – Eller rettere sagt: det er den 
gryende kapitalisme med håndværkere og småvirk-
somheder der skaber en middelklasse som sætter un-
ge mennesker i verden med overskud til at tænke på retfærdighed, og nu er 
kapitalismen så ved at undergrave middelklassen og skabe et kæmpe hul 
inde på midten mellem de superrige og de superfattige, og så er spørgsmå-
let, hvem der skal gøre noget ved retfærdigheden denne gang? Men kapita-
lismen og det liberale, oplyste samfund er stadig det eneste system som ind-
til nu har skabt så meget kompleksitet, at der er folk som har haft ressourcer 
til at tænke over uretfærdigheden og gøre noget ved den. I andre økonomis-
ke systemer er folk så fattige at de har for travlt med at overleve til at tænke 
på sociale reformer. 
 Socialismen er ligefrem afhængig af kapitalismen? 
 Og dens anomalier. Uden dem var der ingen grund til socialismen. 
Socialismen har så til gengæld skabt sine egne anomalier, og derfor har den 
måttet vige for sin modsætning. 
 Den globaliserede kapitalisme? Som er i gang med at gøre os alle sammen til 
enten overklasse eller underklasse? Middelklassen forsvinder? 
 Med mindre vi bliver voksne og vælger at den skal eksistere og sørger 
for at den kommer til det!  
 Tidspendul? 
 Nemlig. – Og så gik socialismen i øvrigt også hen og blev korrupt. 
Hvis ikke den allerede var det fra starten. Ego og magtbegær og opportun-
isme tog også over dér, ligesom alle andre steder i teenageepoken. Har man 
for eksempel nogensinde hørt en marxist eller kommunist – eller en social-
demokrat for den sags skyld – sige ”Efter revolutionen, når bonde- og arbej-
derstaten er indført, så vil jeg være kartoffelavler!”? 
 Ikke så vidt jeg husker… 
 Endelig er verdens gang mod øget kompleksi-
tet en organisk proces som ikke kan styres. Derfor 
virker skematiske samfundskonstruktioner ikke, uan-
set hvor pæne de ser ud på papiret. Socialismen kun-
ne indgå i denne proces, men den kunne ikke kon-
trollere eller forme processen. Det var dér man tog fejl; kommunismens ide-
aler var normative, Marx’ tanker om den historiske nødvendighed var et 
deskriptivt luftkastel, men man opfattede begge dele lige omvendt; forstod 
Marx normativ og forsøgte at implementere hans historicisme, og gjorde 

Af Marx’ profeti, der nu står i modstrid 
med begge sine principper, økonomien 
og videnskaben, bliver der til sidst ikke 
andet tilbage end en lidenskabelig 
forkyndelse af en begivenhed i en fjern 
fremtid. 

Albert Camus 
Oprøreren, 1951  

 
Marx havde altså stof i sin samtid til en 
undersøgelse af bondeproblemet. Men 
hans vilje til systembygning forenklede 
alt. Denne forenkling skulle komme ku-
lakkerne dyrt at stå; de udgjorde mere 
end 5 millioner historiske undtagelser, 
der straks blev bragt i overensstemmel-
se med reglerne ved hjælp af død og 
deportation. 

Oprøreren 
Albert Camus, 1951 
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kommunismen deskriptiv i den forstand at virkeligheden pinedød skulle 
klemmes ind i den beskrivelse som det kommunistiske ideal foreskrev. 
 Pravdas daglige omformulering af virkeligheden? 
 Forrygende ud fra en filosofisk betragtning om, hvad fænomenologi 
ikke er, men ikke noget man kan regere en nation ud fra. Selv Marx klemte 
jo i højere og højere grad virkeligheden ind i sine teorier og beskrivelser 
uden at tage højde for virkeligheden. Det var ikke teorierne der måtte 
tilpasse sig! 
 Men hvis historicisme bare er deskriptive luftkasteller, så er Cornelius Mag-
nussens tidspenduler, og den fremtid som I udledte af disse tidspenduler i forbin-
delse med tv-serien vel også bare det pure opspind? 
 Selvfølgelig!  
 Og hele den ”historiske nødvendighed” som ligger i 
at vi alle sammen skal blive reciprokt altruistiske voksne 
hvordan-jeger er også bare en gal mands fantasier? 
 I bogstaveligste forstand! Og fuldstændigt lige 
så meget fiktion som Pravda! Den væsentligste for-
skel er at jeg er en tv-producer som har kastet mig 
over økonomi og samfund; Marx var en økonom som 
kastede sig over en fiktion. Men forskellen er rent 
æstetisk.  
 Når jeg alligevel tror at jeg har fat i den lange ende – muligvis ikke i 
de konkrete forudsigelser, men så i forhold til måden kulturen forandrer sig 
på – så er det, fordi mit fundament er så meget mere komplekst. Marx kend-
te kun Hegel og gik kun ud ad ét spor.  
 På redaktionen, da vi arbejdede med CPH1, 
kiggede vi faktisk på Marx og kaldte ham ”vores lille 
solopendul”. Men ved at jeg nu inddrager både alle 
de tidspenduler som vi baserede tv-serien på og som 
vi talte om i mandags, anomalierne, hele den teknologiske udvikling, kaos-
teorien, evolutionen, memerne, kompleksitetsteorien og teorien om de ska-
lafri netværk, plus frem for alt det faktum at jeg i så høj grad fokuserer på 
processen frem for resultatet, så mener jeg faktisk at jeg kommer et spade-
stik dybere end Marx. 
 Sammenkædningen af alle disse her teorier er vel 
næsten også i sig selv et skalafri netværk som bliver mere 
og mere komplekst? 
 Og sådan er verden så finurligt indrettet! – Men du har ret med hen-
syn til de konkrete resultater; det er ren fiktion. Men dét var jo sådan set og- 

Refleksion 
Maybe the great crime of the 
1990s—irony—is not such an awful 
thing after all. We associate ”self-
cosciousness” with a gawky teen-
ager, hyper-aware of his own physic-
cal or social shortcomings. It seems, 
however that a little self-consicous-
ness can liberate us from the de-
humanizing effects of reductionist 
and metaphorical storytelling. 

All cultural developments follow this 
same three-stage process: an 
innocent literal stage, followed by a 
symbolic or metaphorical stage, and 
finally an ironic recapitulated stage. 

Our fictional television programs, 
though part of the larger process by 
which our storytelling developed, 
also passed through the three 
developmental phases. 
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så det eneste der var hele formålet med tv-serien; at 
skabe et underholdningsprodukt som folk gad kigge 
på. Hvis de så oven i købet havde lyst til at mene no-
get om påstandene bagefter, så var det fint. Ikke fordi 
vi regnede med at vi havde ret i vores forudsigelser, 
men fordi de historier vi skabte, fortalte noget væsent-
ligt om de beslutninger vi træffer i øjeblikket. 
 Endnu en gang er det beslutningen det kommer til 
at handle om? 
 Hvis vi gerne vil betragte os selv som voksne 
individer, så er det vores beslutninger og de hand-
linger der følger efter, som vi vil blive dømt på, og 
det er som sagt dét jeg mener, bliver den store forskel 
i fremtiden. Det lyder godt nok lidt luftigt alt sammen, 
det kan jeg godt høre, men der er jo faktisk sket forandringer allerede!  
 Som for eksempel? 
 Det er lykkedes os at opdage Menneskeheden. 
Ikke blot som et abstrakt fænomen eller som identisk 
med vores egen lille flok eller etniske gruppe, men 
som hele fænomenet Homo Sapiens på Planeten Jor-
den. Selvom Det gamle Testamente taler om at vi alle 
sammen stammer fra ét menneske, Adam, og kristen-
dommen ser Jesus som den der nedbryder alle skel 
og ser alle mennesker som den samme slags mennesker, så er følelsen af at 
vi har et skæbnefællesskab jo ny.  
 Vi kan ikke sidde i Skandinavien og sige ”din side af båden synker”? 
 Vi har godt nok forsøgt, men inden for de sidste 50 år er vi selv be-
gyndt at få våde fødder, og jeg mener faktisk at der er tale om et væsentligt 
erkendelsesmæssigt skred. Uanset, hvilken slags mennesker vi står over for, 
hvor i verden de kommer fra, eller hvor uenige vi end måtte være om dette 
eller hint, så er det grundpræmissen i vores kultur og selvforståelse i dag at 
mennesker, dét er vi i det mindste alle sammen.  
 Og det er nyt? 
 Det er faktisk forfærdende, så kort tid den op-
fattelse har været fremherskende. Det skal vi vist ik-
ke længere tilbage end 1945 for at konstatere, og lige 
så snart vi kommer uden for den vesteuropæiske 
kulturkreds, så er der også friske eksempler på at det 
kniber. 

The first programs were simply 
broadcast stage plays—a direct 
translation of one medium to an-
other. Eventually shows attempted 
to look absolutely real. We were to 
relate to the characters as if they 
were real people, in real situations. 
Finally programs like NYPD Blue and 
ER emerged, whose reality was 
based in keeping us aware of the 
camera. But true recapitulated 
media is reserved for the kids who 
are ready. Beavis and Butt-head, 
though dangerously mindless in the 
view of most parents, artfully 
recapitulates the experience of kids 
watching MTV. 

Playing the Future 
Douglas Rushkoff, 1996 

Samarbejdets 
institutioner 

Alle mennesker er født frie og lige i 
værdighed og rettigheder. De er udsty-
ret med fornuft og samvittighed, og de 
bør handle mod hverandre i broder-
skabets ånd. 

1. artikel  
FNs menneskerettigheder, 1948 

Håndværkere er, mener vi, som 
enkelte ubesjælede ting, som nok 
handler, men handler uden at vide, 
hvad de gør, som flammen brænder, 
med den forskel, at mens de ube-
sjælede ting altid gør, hvad de gør, 
ifølge en vis natur, gør håndværker-
ne det af vane.  

Metafysik 
Aristoteles (384-322) 
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 Kastesystemet i Indien?  
 Balkankrigen. Folkemordet i Rwanda. Sudan. Kinesernes overgreb på 
Tibet. Samvittighedsfanger rundt omkring i alverdens diktaturstater. Men 
selv dér vil det ændre sig. Det er bare et spørgsmål om hastigheden. Næste 
skridt på vejen bliver at vi lærer at acceptere konsekvenserne af denne her 
nye erkendelse, og det er dét vi så småt, helt konkret er gået i gang med i 
den sidste halvdel af det 20. århundrede. 
 Menneskerettighederne? 
 Vi begynder at kræve at begrebet menneskehed skal give mening i 
praksis. Vi ønsker rent faktisk en verden, hvor vi samarbejder på tværs af 
grænserne. FN og Den internationale Krigsforbryderdomstol og de mange 
andre tvær-nationale institutioner og miljø- og handelsaftaler – hvor mis- 
eller vellykkede de så end måtte falde ud i praksis – er jo alt andet lige et 
udtryk for at vi er vokset fra idealet om at erobre hinandens kornmarker og 
voldtage hinandens kvinder for at sætte os selv i scene som nogen allerhel-
vedes karle.  
 Selvom USA ikke gider lege med og underminerer aftalernes gyldighed, med 
mindre det kan betale sig i dollars her og nu? 
 Det er jo så det andet aspekt af at være verdens største teenager; luk-
ke sig inde på sit værelse og spille høj musik, fordi man bare synes at ver-
den er åndssvag!  
 Og når man endelig kommer ud, så er det for at plyndre køleskabet, og så 
smadrer man i øvrigt alt, hvad man kan komme i nærheden af? 
 Man hænger ud sammen med sine homies og er en god og loyal ven 
over for dem, men kommer der nogen fra et af de andre gangs ind i deres 
hood, så er der kun vold som modsvar. – Det er West Side Story om igen! 
 ”Maria, Maria, I’ve just met a girl named Maria”? 
 When you’re a Jet, You’re a Jet all the way, 
from the first cigarette, To your last dyin’ day. – Den 
politiske fløj i USA som kritiserer FN, har jo rent fak-
tisk en pointe i at systemet ikke er effektivt men til 
gengæld bundkorrupt. Men det er der jo en grund til 
at det ikke er: FN er et netværk ligesom alle andre 
netværk, og det fungerer kun i kraft af at spillerne 
gider koble sig på. Det er ikke stærkere end medlem-
merne gør det til. 
 Og når overknudepunktet nægter at lege med… 
 Så kan netværket ikke fungere. Så kritikerne 
har ret. Men de har også nøglen til at få det til at vir-

Det er også venskabet, som synes at 
holde staterne sammen, og lovgi-
verne synes at lægge mere vægt på 
dette end på retfærdighed, for enig-
hed synes at være noget i lighed 
med venskab, og det er dette, de 
først og fremmest efterstræber, og 
frem for alt frigør de sig fra strid, 
som var det en fjende. Og når man 
er venner, behøver man ikke ret-
færdighed, men er man retfærdig, 
behøver man desuden venskab, og 
den højeste form for retfærdighed 
menes at være venlighed. 

Etik 
Aristoteles (384-322) 
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ke, og det er immervæk noget af et ansvar at sidde inde med mutters alene 
på sit værelse! 
 Så ”skru ned for den larm og kom ind i stuen og vær med!”? 
 Og lad være med at sidde der og fylde dig med kartoffelchips og cola, 
så du ikke har nogen appetit til at spise aftensmad sammen med os andre! – 
Men når dét så er sagt, så er det jo også interessant at bemærke sig, hvad 
der skete, da Iran i 2003 blev ramt af et jordskælv i byen Bam. 
 Hele verden sendte hjælp? 
 Når kloden selv slår revner, og det ikke er os og vores memplexer 
som skændes om sandheden, så ser vi hinanden som jævnbyrdige menne-
sker. Det burde ikke være imponerende, men historien taget i betragtning 
så er det det alligevel! Uanset om den amerikanske ledelse til dagligt om-
taler Iran som en del af Ondskabens Akse, så var de hjemløse og sultne 
jordskælvsofre jo mennesker som fortjente tag over hovedet og mad og 
medicin. Og den iranske regering valgte at tage imod hjælpen fra USA, 
fordi befolkningen led nød. Dét er da voksent, altså! Det er da en voksen, 
globaliseret verden værdigt!   
 Lidt grund til håb er der altså? 
 Absolut. Vi må bare ikke tro at resultaterne 
kommer af sig selv. 
 En anden ting som helt konkret har forandret 
sig – og det er faktisk i høj grad amerikanernes fortjeneste – det er den poli-
tiske korrekthed som har sneget sig ind i vores sprog. Jeg lagde godt mærke 
til den lille trækning du fik om munden, da jeg sagde ”neger” lige før, men 
det er faktisk enormt komplekst at du overhovedet reagerer på den måde! 
 Fordi ordet er politisk ukorrekt? 
 Fordi du ser dig selv – eller vores samtale – udefra med dine ”afro-
amerikanske” venners øjne og tænker ”uha, det var vel nok ikke pænt 
sagt!”. Du bryder dig ikke om at vores samtale kunne opfattes som om vi 
ser ned på nogen, fordi de tilhører en anden etnisk gruppe. – Du reagerede 
på samme måde i går, da vi talte om at jægersamlerne repræsenterer vores 
kollektive barndom. 
 Det er heller ikke videre politisk korrekt. 
 Nej, men som jeg også fortalte dig, så var der nogle specifikke grunde 
til, hvorfor jeg gjorde det, og så redegjorde jeg i øvrigt præcist for, hvad jeg 
gjorde, og hvad jeg absolut ikke gjorde. 
 Fordi du heller ikke ønsker at være politisk ukorrekt? 
 Vi griner måske lidt af nogle af de udtryk som den politiske korrekt-
hed medfører – og det bør vi også gøre, for sommetider er det altså bare for 

Sproglig refleksion 
Homer: 

I like my beer cold, my TV 
loud, and my homosexuals 
flaming. 

The Simpsons 
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idiotisk! – men det faktum at vi så direkte gennem vores sprog viser at vi er 
opmærksomme på vigtigheden af gensidig respekt, dét bør hverken overses 
eller desavoueres! Faktisk bør vi være stolte af os selv!  Og amerikanerne 
kan godt få lov at gå forrest i den stolthed, for det er faktisk en milepæl i 
menneskehedens udvikling at vi tænker sådan.  
 At vi ikke bare kalder alle syd for Sahara ”halenegre” eller dét der er værre? 
 Syd for Hamborg. 
 At individer i én kultur eller etnisk gruppe er i stand til at se sig selv 
og deres egen kultur og deres egen opførsel gennem en anden kulturs eller 
etnisk gruppes briller og tillige opføre sig derefter. Dét er nyt og på mange 
måder et overset, vigtigt skridt i vores udvikling og kollektive erkendelse, 
og det er næppe nogen tilfældighed at det er det samfund som er mest kom-
plekst der også har skabt denne her klaroverhed. 
 Som så med fem eller ti års forsinkelse også kom til 
Europa? 
 Ligesom alt det andet. Men der er flere konkre-
te ting som viser en forandring i en mere moden ret-
ning. 
 Vores økologiske bevidsthed, for eksempel. 
Når vi kommer til det videnskabelige tidspendul, så 
skal vi se, hvordan selve videnskaben i sig selv bliver 
mere økologisk, men lige nu er det faktisk bare værd 
at konstatere at i modsætning til den måde vi har op-
ført os på hidtil – hele vejen op gennem industrialise-
ringen, hvor vi vel mest har opført os som en sulten 
teenager der plyndrer køleskabet i evig forvisning om at mælken selv vok-
ser ubegrænset ud af hylderne derinde – så er vi rent faktisk begyndt at ind-
se at vores ressourcer er begrænsede. Nogen er nødt til at fylde køleskabet 
op, hvis der også skal være mad i morgen, og der er ikke andre til at gøre 
det end os selv. Vi er nødt til at være voksne nok til at sikre at der også er 
mad på hylderne i morgen. 
 Men går det hurtigt nok? Drukner det ikke bare i 
internationalt palaver og uenigheder om gensplejsning og 
udstødningsgasser? 
 Jo, lige nu gør det. Men det faktum at vi rent 
faktisk diskuterer disse her ting, det har ikke engang 
én generation på bagen! Det er – set i historisk sam-
menhæng – en tanke der er så ny at den dårligt nok 
er blevet formuleret endnu; og givet mine påstande 

Det globale køleskab 
OECD: Biobrændsel giver højere 
fødevarepriser 
OECD retter et lammende slag 
imod biobrændsel i en ny analyse.  
Produktion af biobrændsel har 
allerede medført højere fødevare-
priser, konstaterer OECD. Og i 
takt med, at udbredelsen af bio-
brændsel øges, f.eks. igennem at 
forskellige lande kræver tilsætning 
af en vis andel af biobrændsel til 
benzin- og diesel, vil priserne på 
biobrændsel-markedet svinge 
stadig tættere i takt med prissving-
ningerne på oliemarkedet.  

www.jp.dk 12. september, 2007 

Konklusionen 
At hjælpe de fattige med at komme 
ud af fattigdommen er ikke et 
spørgsmål om at være moralsk 
overlegen, medlidende, storsindet 
eller heroisk.  
Det er et spørgsmål om at holde op 
med at være idiot. 

Det generøse menneske 
Tor Nørretranders, 2002 
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om eksponentialitet i udviklingen, så vil vi også alt andet lige inden for de 
næste ganske få år blive langt mere fokuserede på disse her problemers 
reelle løsning, end vi har været de sidste 10, 20, ja, 500 år tilsammen. 
 Konklusionen på alt dette her er at på grund af disse her forandringer 
i vores erkendelse, i vores værdier og i vores handlinger, så vil vi før eller 
siden nå til en situation, hvor beboerne på planeten Jorden respekterer hin-
anden, deles om maden og ressourcerne og skaber en retfærdig verden, 
hvor vi lever side om side i gensidig respekt.  
 Det lyder altså unægtelig en anelse naivt! 
 Det ved jeg godt. Derfor er vi også nødt til at etablere de globale ram-
mer som gør det muligt. Det ville nemlig være endnu mere naivt at tro at vi 
har råd til at lade være! – Eller rettere sagt: det er ingen sag at være naiv. 
Det er heller ingen sag at være kynisk. Det som virkelig kræver en indsats, 
det er at kaste kynismen af sig og insistere på at blive naiv igen!  
 Men udviklingen er gået i gang. Du behøver bare at tjekke de daglige 
nyheder på fjernsynet for at konstatere at internationale nyheder og miljø-
spørgsmål har en helt anden andel af sendetiden, end de havde for bare 10 
eller 20 år siden. Selv hr. og fru Jensen ude i kolonihavehuset har inkluderet 
den anden side af jordkloden i deres dagligdag. Det kan jeg love dig for at 
de ikke havde i 1970! Dét er nyt! Tør man overhovedet forestille sig, hvilken 
global-økologisk bevidsthed vores sms-sendende, net-surfende børn vil have 
om 30 år?  
 Med mindre de forventer sig samme konstante stigning i den materielle over-
flod som de er vokset op med? 
 Jeg gambler og siger at de bliver generationen som gennemskuer at 
vores materielle fetichisme er noget hult lort!  
 Tidspendul? Modreaktion? 
 De er vokset op med netværk og deres netværk er globalt. – Og der 
spiller du faktisk en rolle! 
 Mig? 
 Du er journalist, ikke?  
 Jo… 
 Og har været i USA? 
 Ja.  
 Som journalist? 
 Et sommersemester på college i New York. 
 For at lære at skrive, ligefrem? 
 For at få inspiration. Og for at skrive et par artikler om Soho og Alphabet 
City. 
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 Så hvad er mottoet for nyhedsdækning? 
 “If it bleeds, it leads!” 
 Hvad var det vi indledte med at tale om i man-
dags? – Jeg sagde at det var bedre end James Bond og 
Shakespeare tilsammen. Du kaldte mig sindssyg… 
 Det er du jo også. 
 Men hvad var det vi talte om? 
 At vi sidder med fjernbetjeningen til verden i hån-
den. Det er medierne der bestemmer vores virkelighed. – Eller rettere: de historier 
som sælger reklamer, kommer i fjernsynet, og hvis man gerne vil i fjernsynet, så 
opfører man sig, så tv-indslaget trækker seere. Og dét som trækker seere, er græden-
de børn med blod i ansigtet og sønderskudte lig i vejkanten. Alle dem der har siddet 
og forhandlet hele natten og fundet på konstruktive løsninger på vores problemer, 
de kommer ikke i fjernsynet. – Vi har sådan set bare brug for voksne redaktører på 
tv-avisen og nyhederne, så kommer resten af sig selv? 
 Med mindre det er os selv der skal lade være med at tænde for ekstra-
udsendelserne, når to fly flyves ind i to højhuse.  
 Og tænde for folketingsdebatten på DK4 i stedet for? 
 Jeg kan godt høre at det ikke lyder særligt sandsynligt 
 De historier som vi vælger at fortælle hinanden, definerer i høj grad, 
hvem vi er. Vi definerer os selv gennem de historier vi spejler os i, og vi for-
tæller de historier som spejler, hvem vi er. 
 Fortæl mig, hvad du fortæller om, og jeg skal fortælle dig, hvem du er? 
 I dag defineres den gode nyhed som en kon-
flikt, og sloganet er at hvis der er blod, så kommer 
det på forsiden. Men hvorfor er det sådan? Hvorfor 
fortæller vi hele tiden hinanden om problemer i ste-
det for løsninger? Hvorfor er det så væsentligt for vo-
res kultur at skildre virkeligheden som modstående 
poler der ikke kan forenes? Hvorfor skal vi i nyhe-
derne, aften efter aften bekræfte os i at verden er delt 
op og falder fra hinanden? Hvorfor er det lige netop den historie som vi for-
tæller hinanden igen og igen? 
 Aristoteles er chefredaktør på både CNN og Al-Jazeera? 
 I fremtiden vil ”den gode historie” ikke længere være eskalerende 
konflikt, men derimod det succesfulde kompromis, den fredelige løsning. 
 Det du sidder og antyder, er at det er journalisterne der skaber alle ulykkerne? 
 Det er i hvert fald journalisterne der redigerer vores kollektive virke-
lighed, og hvis man gerne vil være synlig i den virkelighed, så er der fandeme  

Journalistikken 
They tried to calm him, but he 
struggled to his elbows again. 
   “Terrible things, incomprehensible 
things,” he shouted, “things that 
would drive a man mad!” 
   He stared wildly at them. 
   ”Or in my case,” he said, ”half-
mad. I’m a journalist.” 

Life, the Universe, and Everything 
Douglas Adams, 1982 

STEWART: How old are you?  
CARLSON: Thirty-five.  
STEWART: And you wear a bow 
tie.  
CARLSON: Yes, I do. I do.  
STEWART: So this is...  
CARLSON: I know. I know. I know. 
You're a...  
STEWART: So this is theater.  

Jon Stewart, on "Crossfire"  with 
Tucker Carlson and Paul Begala 

CNN, 15. october 2004 
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ikke mange chancer, hvis man giver sig af med freds-
mægling eller langsigtet politisk arbejde! Der er hver-
ken spænding, action eller gode tv-billeder i folk som 
har forhandlet sig frem til en løsning. Der kan glimt-
vis være et touchy-feely moment, når gamle fjender 
giver hinanden hånden og smiler i påtvunget ven-
skab. Men rigtig Godhed, det tør vi ikke se! 
 Så hellere nogle lig i vejkanten? 
 Og en advarsel om at nu kommer der nogle ubehagelige billeder. 
Men det er jo ikke dem der er ubehagelige! Ligene i vejkanten har vi jo sar-
kastiske kommentarer til! Det er billederne af godheden som er skræm-
mende. De billeder, hvor de giver hinanden hånden! Det er jo dem der er 
provokerende!  
 Og derfor får vi dem ikke at se? 
 Det ville kræve nærmest overmenneskelig selv-
tilsidesættelse af nyhedsoplæseren og fornægtelse af 
hans behov for kollegial accept, hvis han skulle sidde 
i ramme alvor aften efter aften og fortælle om at nu 
var den og den blevet gode venner, og nu kom børnene i det og det land i 
skole og fik mad hver dag. Uden ironisk distance. Det er der jo ingen der tør!  
 Det ville ikke være cool? 
 Jeg vil faktisk gå så langt som til at udfordre dig og samtlige dine 
journalistkolleger – og det gælder jer alle sammen, uanset om I er på avis 
eller radio eller tv – jeg vil simpelthen vove at påstå, at I ikke tør sætte en 
dag om ugen af til at fortælle gode nyheder. 
 ”Godaften, her er De Gode Nyheder”? 
 Og dér faldt ironikeren lige i med begge ben! – 
I må selv om det skal være lørdag aften eller søndag 
aften eller en dødkedelig onsdag midt i ugen, men 
hvis jeg ser så meget som én ironisk krusning på læ-
ben, så har I tabt!  
 De gode nyheder skulle være fremtiden? – Du er helt 
sikker på at der ikke går Tor Nørretranders i det her, ikke? 
 De gode og de dårlige nyheder! Det ene ude-
lukker ikke det andet, for helvede! Det er jo dét der er hele min forbandende 
pointe: takket være Aristoteles kan jeg ikke en gang sidde her og sige at nu 
vil jeg se de gode nyheder, uden at du straks opfatter det som om det så 
skulle udelukke de nyheder om elendigheden som vi er vant til! Fremtiden 
vil omdefinere, hvad der er god journalistik, den vil dække hele spektret. 

If a meme is to dominate the atten-
tion of a human brain, it must do so 
at the expense of ”rival” memes. 
Other commodities for which memes 
compete are radio and television 
time, billboard space, newpaper 
column-inches, and library shelf-
space. 

Richard Dawkins 
The Selfish Meme, 1976 / 1999 

Selvbestaltede vogtere af den offentlige 
moral protesterer mod volds- eller sex-
scener, Idet de antager, at seernes vol-
delige tilbøjeligheder og seksuelle lyster 
vækkes til live af sådenne billeder. Der 
findes ingen forskningsresultater, som 
med sikkerhed kan be- eller afkræfte 
antagelser af denne art 

 
Et af de mest bemærkelsesværdige 
træk ved den folkelige frygt for 
fjernsynets skadelige indflydelse på 
moralen er imidlertid, at den 
overhovedet ikke overvejer den 
mulighed, at det er fjernsynets samlede 
fremstilling af virkeligheden og ikke 
enkelte programmer eller scener, der er 
af afgørende betydning. Her kan man 
bemærke, at publikums manglende 
opmærksomhed på massemediernes 
”globale” indflydele på dets livsverden i 
sig selv er en iøjnefaldende virkning af 
den globale indflydelse. 

Frihed 
Zygmunt Bauman, 1988 
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 Vi er for unuancerede med andre ord? 
 Vi opfatter – selv når vi tror at vi ikke gør det – 
virkeligheden gennem dens modsætninger, og vi kan 
ikke finde ud af at håndtere dem side om side. Det er 
sådan vi tænker, og det er sådan vi tolker verden. Selv når jeg sidder her 
over for dig og forsøger at give udtryk for at der er et alternativ, så udeluk-
ker du straks det oprindelige. Det har hele tiden været gennem konflikten 
vores virkelighed gav mening, og det er gennem de uforenelige modsæt-
ninger vi tvinger os selv til at se verden. Det er vores meta-narrativ, og det 
er dét nyhederne afspejler, uanset hvor vi får nyhederne fra. Det er en redi-
geret virkelighed, men den er redigeret efter et ganske bestemt mønster som 
styrer alle vores tanker, hele vores virkelighed, og det mønster er enten-eller. 
Vinder-versus-taber. Rigtigt-versus-forkert. Sandt-versus-falsk. Godt-versus-
ondt. Sort-versus-hvidt. Tændt-versus-slukket. Succes-versus-fiasko.  
 Solgt reklametid versus ikke-solgt reklametid?  
 Folk ville ikke sidde og dope sig med alle mu-
lige tomme kalorier, hvis verden var god at leve i. 
Konflikten ude i verden har sin modpol i min trygge 
pose med familieguf hjemme i stuen. De to størrelser 
er uforenelige, og det skal den redigerede virkelig-
hed nok sørge for bestandigt at forvisse mig om. El-
lers får de ikke solgt nok lakrids! Og pointen er at verden er af lave, og der 
er ikke noget jeg selv kan gøre for at lave det om!  
 Så spis en kage i stedet? 
 Vestens historie er historien om umyndiggørelse. Det er nemlig det 
andet meta-narrativ som vi beretter for hinanden igen og igen, og som siger 
en hel del om, hvem vi er i vores kultur! 
 Umyndiggørelse?!  
 Hvad er den største historie som vi har fortalt 
hinanden gennem de sidste 2000 år?  
 Historien om individet? 
 Den historie fortalte vi i oldtiden, og vi fortalte 
den i kølvandet på Renæssancen. Nej, det er en histo-
rie om en ganske bestemt mand som vi har fortalt i 
rundt regnet 2.000 år.  
 Det må jo så være den om Jesus? 
 Historien om Messias. Individet som – hævet 
over alle os andre – løser alle problemerne og indstif-
ter kosmisk ro og orden, mens vi umyndige stakler blot har at forblive i 

 

Man kan bli överraskad när man 
får veta hur mycket som sägs 
under ett normalt halvtimmes-
långt nyhetsprogram. Nästan 
ingenting. 

 
En nyhetschef berättade för mig 
att allt som yttrades under en 
“Rapport”-sändning fick rum på 
en halv tidningssida. När man 
betänker hur få minuter det tar 
att läsa en halv tidningssida inser 
men vilket slöseri med tid det är 
att titta på TV-nyheterna. 

Det Infantila Samhället 
Carl Hamilton, 2004 

Deus ex machina 
 

Brian: 
You’ve all got to work it 
out for yourselves! 

Crowd: 
Yes! We’ve all got to 
work it out for 
ourselves! 

Brian: 
Exactly! 

Crowd: 
Tell us more! 

Monty Python 
Life of Brian 
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baggrunden og stiltiende i ydmyg ærefrygt se frelsen udgydt over vore 
blottede hoveder! – Og hvilke to historier er den sammensat af? 
 Messiasmyten? Hvilke to? Er det ikke bare én? – Eller var det dét vi talte om 
med Zarathustra i går? 
 Den begynder som historien om befrieren Moses, og gradvist drejer 
den om til at være om Kong David, men i takt med at Jerusalem gang på 
gang bliver erobret og hakket til pindebrænde, og jøderne bliver sendt i 
eksil, eller på anden vis får spoleret deres dagligdag, først af assyrerne, så 
babylonierne, så Alexander den Store, og til sidst romerne, og de i mellem-
tiden både render ind i zoroastrianere i Babylon og bliver befriet af perser-
kongen Kyros, så begynder denne åndelige befrier unægtelig mere og mere 
selv at ligne en blanding mellem Kyros, Alexander den Store og Zarathus-
tras godheds-gud, Ahura Mazda. – For ikke at tale om Zarathustra himself. 
 Historien om Messias er historien om den guddommeligt indstiftede 
ro og orden, samt historien om erobreren som foranstalter den, og pointen 
er at alle vi dødelige, dig og mig, ikke har nogen indflydelse på, hvordan 
verden var, er, eller vil blive. Men en dag kommer der én og ordner det 
hele, og indtil da må vi bare acceptere elendigheden og sige tak til!  
 Deraf umyndiggørelsen? 
 Lige fra Moses til Harry Potter og alle mulige 
der imellem: Jesus, Muhammed, Robin Hood, Wil-
helm Tell, Napoleon, Kemal Atatürk, Lenin, Mussoli-
ni, Adolf Hitler, Superman, Mao, John Wayne, James 
Bond, Mother Teresa, Indiana Jones, Nelson Mande-
la, John F. Kennedy, Ayatola Khomeni, Rambo, Yassir Arafat, Silvio Ber-
lusconi, Jörg Haider, Guvernør Schwarzenegger og Pippi Langstrømpe, så 
er det den historie vi konstant har fortalt os selv: løsningen på alle vores 
problemer må nødvendigvis kanaliseres gennem et enkelt individ som er 
udset til en skæbne hævet over vores egen, og at når først hans – undtagel-
sesvis hendes – job er udført, eller vi alle sammen opfører os som de har 
fortalt os at vi skal, så bliver verden god at leve i! Og indtil de har leveret 
varen, sætter vi ikke spørgsmålstegn ved deres integritet eller deres kompe-
tencer, og bagefter er det irrelevant. Dét er kort fortalt Vestens og Den frugt-
bare Halvmånes meta-narrativ. Vores kulturs selvforståelse i en nøddeskal: 
eneren som frelser os, fordi vi ikke kan tænke eller lykkes med noget selv. – 
Mr. Anderson fra The Matrix er blot en variation over et tema. Fordi vi i 
bund og grund ikke ønsker at påtage os ansvaret for vores egen skæbne.  
 At vi er afmægtige er bare en dårlig undskyldning? 
 Når man nu har været vant til at far og mor sørger for det hele, så er 

Men den, der sætter sig op mod 
Gud og Hans udsending og over-
træder Hans bud, vil Han føre ind i 
en ild; dér skal han forblive i evig 
tid. Han har en forsmædelig straf i 
vente. 

Koranen 3:32 

I’ll be back! 
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der jo ingen grund til at begynde at udvise ansvarlighed, bare fordi man 
kommer i puberteten. Kan man slippe for selv at rydde op på værelset ved 
at fortælle en god historie, så er enhver undskyldning vel kærkommen?  
 Der er ikke noget mærkeligt i at vi begyndte at 
fortælle denne her historie. Bagsiden af at vi løsrev os 
fra forfædrene og blev klarover vores individuelle 
hvemjeg var skræmmende. Uanset om det er onto-
genetisk, som individer vi opdager at vi eksisterer 
uafhængigt af familien, eller om det er fylogenetisk 
vi som kultur opdager og definerer det autonome individ, så er perspekti-
verne uoverskuelige, hvis vi på egen hånd skal gribe ind i verdens gang og 
være med til at forme den. – Det kan godt være at oldtidens jøder ikke lige 
havde forudset James Bond, men historien er ikke desto mindre den samme. 
 Så når Thomas og de andre drenge i lørdags for gud-ved-hvilken-gang kaste-
de sig ud i diskussionen om, hvem der er ”den rigtige” James Bond, så var det i vir-
keligheden en teologisk diskussion? 
 En kultisk seance, måske snarere? Den kollektive ophøjelse af 007? 
Passionen? Den fælles recitation af kultens mantraer – ”Shaken not stirred”? 
 ”The name’s Bond, James Bond!” 
 “Hi, I’m Plenty!”  
 “But of course you are!” – Jeg tror jeg har hørt dem alle sammen tusind gan-
ge, og det ender altid med det samme resultat. Hver gang. 
 Som er? 
 Det indleder med en fravælgelse af Timothy Dalton og ham der kun lavede 
én film… 
 George Lazenby.  
 De to er åbenbart bare helt forkerte! 
 ”Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen” og 
indleder seancen med at smide de onde ånder ud af helligdommen, så vi 
kan dyrke de sande guder i fred og ro, ja, og? 
 Roger Moore ryger også hurtigt ud, og så står kampen mellem Sean Connery 
og Pierce Brosnan – og nu er Daniel Craig så også kommet med på listen – og det er 
altid de samme som holder på de samme. Thomas’ fætter kan alle filmene udenad og 
alle citaterne og kan navnene på alle Bond-pigerne og hele nørde-registret og sidder 
og retter de andre, hver gang de husker ét eller andet forkert. Så er der Renés bror 
som har læst bøgerne og derfor mener at vide noget som alle de andre ikke ved, og 
endelig er der René som altid er ham der laver dry Martinis og høster de største 
bifald på at sige replikkerne. – Men James Bond findes jo ikke! Det er jo en absurd 
diskussion! 

Jesus sagde: 
Jeg er lyset, som er over dem alle. 
Jeg er alt. Alt er udgået fra mig, og 
alt er kommet til mig. Kløv træet: jeg 
er dér; løft stenen op, og I skal finde 
mig dér! 

Thomasevangeliet 77 
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 Siden hvornår har dét haft betydning i et teologisk spørgsmål? – Så 
hvordan ender kampen så, uafgjort? 
 Det kommer an på, hvem der er til stede, men for det meste ender de med at 
spørge os tøser til råds, og vi synes alle sammen at Roger Moore var den rigtige. – 
Det syntes vi i hvert fald den gang vi var tolv år gamle, og det var ham der lavede 
filmene...  
 Den første kærlighed er altid den største? 
 Noget i den retning. 
 Så I siger Roger Moore? 
 Nu er vi nok efterhånden gået mere over til Craig, men drengene siger stadig 
Sean Connery. Til sidst bliver vi enige om at Brosnan faktisk slet ikke var så dårlig 
endda; drengene synes han var rå på den rigtige måde, og vi andre synes at han var 
lækker, og i lørdags endte vi så med at blive enige om Daniel Craig. 
 Og så er ritualet forbi? 
 Så er der natmad. – Løgsuppe fra Knorr. 
 Den kosmiske orden er genindstiftet, seancen afsluttes i pulvernad-
ver, og alle kan gå hjem med fred i sjælen? 
 Amen! 
 Dengang uddannelse ikke var alles privilegium, da siger det sig selv 
at vi ikke havde forudsætninger for at gribe ind i samfundets udvikling, og 
samtidig passede det jo magthaverne ganske udmærket at befolkningen 
forblev i troen og ikke fik nogen uddannelse. Myten var på den måde selv-
forstærkende. Så at folk klamrede sig til messiasmyten dengang, er ikke så 
underligt. Det mærkelige er at i takt med at vi har fået uddannelse og de-
mokrati, så klamrer folk sig stadig til den. 
 Men vi er jo stadig teenagere, siger du. Det er vel rart at have en historie at 
klamre sig til, hvor man ikke behøver at gøre noget selv, men der kommer én og ord-
ner det hele? 
 Men derfor er det da alligevel utroligt at histo-
rien har holdt i over 2.000 år, og vi ikke har fundet på 
en meta-fortælling som overdrager ansvaret til os 
selv.  
 I og med at messiashistorien – og det er i den forbindelse ligegyldigt, 
hvilken en af udgaverne det er vi taler om – er historien om eneren som 
befrier hele verden fra død og undergang – eller i Pippi Langstrømpes til-
fælde, en grå og logisk hverdag – så er det jo også historien om håb, om 
frelse og om en bedre fremtid. Men hvorfor skal det tilføres os af et enkelt-
individ som er ”larger than life”? Hvorfor er det ikke noget vi gør i fælles-
skab? Marx’ messianske myte som havde sit eget verdensomspændende 

For end ikke Menneskesønnen er 
kommet for at lade sig tjene, men for 
selv at tjene og give sit liv som 
løsesum for mange. 

Markus 10:45 
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tusindårsrige som det endelige mål, vandt jo kun folkelig slagkraft i dét øje-
blik, Lenin eller Mao stillede sig i spidsen for masserne. Det tredje Rige som 
også sigtede mod global magtovertagelse, havde også en Fører i toppen af 
kransekagen. Hvorfor går vi og venter på at Messias ”kommer”? Hvorfor er 
det så umuligt for os at forestille os handling uden en lederskikkelse?  
 Fordi vi er ansvarsfornægtende teenagere? Ansvaret er for stort? Historien 
om Messias siger indirekte at vi ikke behøver foretage os noget selv? De fattige skal 
bare finde sig i elendigheden og vente på udfrielsen, og dem som sidder på flæsket, 
kan være sikre på at de fattige ikke begynder at tænke selv? – Men det er jo dig der 
laver tv-serier, hvorfor begynder du ikke bare at fortælle den anden historie? Det 
kan vel ikke være så vanskeligt? 
 Det er ikke noget problem at skrive den, men hvorfor gider vi ikke 
fortælle den og høre på den? Ville vi i vores kultur overhovedet synes at det 
var en spændende historie, hvis vi fortalte historien om mennesker som 
tager ansvar for deres egne liv og tager deres egen skæbne i deres egne 
hænder? Sammen? 
 Sådan en slags ”multiple hero” story? 
 Ja! Og hvis vi endelig en sjælden gang fortæller historien om menne-
sker som tager deres skæbne i egne hænder, så er det den store verdensom-
styrtende revolution vi taler om. Så er det himmel og jord i bevægelse og op 
på bålet med tyrannerne!  
 Historien om godt versus ondt? 
  Som mødes i et drabeligt slag! Er det overhovedet muligt i vores kul-
tur at fortælle historien om små mennesker som hver for sig ændrer deres 
eget lille liv til det bedre bid for bid og på den måde skaber et bedre sam-
fund, en bedre verden? Gradvist.  
 Hver gang vi fortæller historien om den lille mand, så er han enten i 
en offerrolle, eller også forandrer han sig, vågner op til dåd, og bliver til en 
lederskikkelse, en frelser af én eller anden art. Charles Bronson fik en hel 
karriere til at gå med at fortælle den historie. Woody Allen spiller samme 
rolle i Antz. Og det gælder Jean Valjean i Les Miserables. Hvor er den store 
historie om netværket? 
 Den bliver fremtidens blockbuster? 
 Det bliver den nødt til at blive. Hvis fremtiden skal give nogen som 
helst mening, bliver vi nødt til at mytologisere vores nye virkelighed, op-
finde spændende historier som handler om interaktionen mellem menne-
sker. Ellers skrider hele lortet.  
 Men er det ikke også netop det der er ved at ske? – ”Lortet skrider”? 
 Men hvorfor skal vi finde os i det? – Det tætteste vi kommer sådan en 
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gruppe-helte-historie er formentlig Seinfeld og Sex and the City. Eller skulle 
man kalde den en gruppe-anti-helte-historie? Og alligevel er der ingen tvivl 
om at Jerry Seinfeld og Sarah Jessica Parker er dem der spiller hovedrollen 
og er ”lyset” i de andres liv. 
 Hvad med Venner? 
 Det skulle så måske lige være undtagelsen. – 
Bemærk i øvrigt at alle disse her gruppe-historier er 
komedier om folk der ikke kan finde ud af deres liv. 
De er netop ikke helte.   
 Men er vi virkelig de eneste som fortæller om denne her frelser-helt? Andre 
kulturer har vel også den store heroiske fortælling om eneren, helten, som hæver sig 
over flokken og fører masserne i sikkerhed? Hvad med Mao og Ghandi? 
 Selvfølgelig findes historien også uden for vores egen kultur, i bund 
og grund er den jo bare en mytologisering af det faktum at primater flokkes 
om en alfa-han, så så unik er historien heller ikke. I vores kultur har den 
bare fået en ekstra tand, fordi den mere end nogen anden historie er det 
som har bundet hele den europæiske kultur sammen. Bortset fra Det gamle 
Testamente og historien om julemanden er der vel næppe nogen historie 
som vi i Europa i den grad har til fælles?  
 Heller ikke al den indoeuropæiske mytologi som vi talte om i går?  
 Det skulle så lige være dét ene alternativ som findes. I de mytologier 
er der ganske vist en overgud, men ellers udgøres toppen af gudeparnasset 
af en triade, samtidig er der et væld af intriger som flettes ind og ud af hin-
anden, og på grund af den cirkulære tidsopfattelse er der nok en slags be-
gyndelse på mytologien, men der er ikke nogen slutning, ingen dommedag, 
intet endeligt opgør.  
 Selv vores fortælletradition med en konflikt 
mellem to hovedpersoner – helt/skurk; identifikation 
mig/ikke-mig – er af nyere dato. Det samme gælder 
eventyrene om klumpe-dumpe der har to ældre og 
klogere brødre som er udset til den gode skæbne, 
mens han selv ikke skal gøre sig forhåbninger om en prinsesse, men som 
alligevel – efter at være gået igennem tre prøver – vinder både hende og det 
halve kongerige.  
 Vi tror at sådan er historier bare, men vi behø-
ver blot at gå til for eksempel Grimms eventyr for at 
se at en levedygtig historie slet ikke behøver at være 
bygget op, sådan som vores dansklærere altid har sagt at de er. De historier 
som vi typisk kender fra Grimms eventyr – og som er dem dansklærerne al-

Jerry: 
(to George) 

Artistic integrity? Where 
did you come up with that? 
You’re not artistic and you 
have no integrity. 

Seinfeld 

En eftermiddag havde det lille jesus-
barn lagt sig i vuggen og var faldet I 
søvn. Da kom jomfru Marie ind, så 
glad på det og sagde: ”Sover du mit 
lille barn. Sov sødt, så går jeg imidler-
tid ud i skoven og plukker lidt jordbær 
til dig. Det ved jeg, du bliver glad for, 
når du vågner.” 

Ude i skoven fandt hun en plet med 
dejlige jordbær, men da hun bukkede 
sig ned for at plukke af dem, sprang en 
snog op af græsset. 
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tid valgte at analysere – er netop de historier, hvor der er en klart defineret 
helt og en fremadskridende handling, men mange af de gamle folkeeventyr 
er faktisk utroligt u-historie-agtige, hvis vi skal se på dem med moderne 
briller.  
 Vi forklarer dét vi kan forklare, for det er dét vi kan 
forklare? Dansklærerne valgte de historier der passede til 
modellen? 
 I mange af de ukendte eventyr er hovedperso-
nen vagt defineret – hvis der overhovedet er én – det vil sige, ikke noget klar-
overt hvemjeg, men selve handlingen kan ofte heller ikke en gang beskrives 
som en handling. Den væsentligste figur i eventyret dalrer bare fra den ene 
begivenhed til den anden, og lige pludselig holder historien op. Dét vi op-
fatter ved et rigtigt eventyr med en hovedperson som går igennem en masse 
prøvelser og ender med en belønning, har i hvert fald først fundet sin form i 
løbet af teenage-epoken, i løbet af de hundredevis af år det tog at få stablet 
individet på benene.  
 Brødrene Grimm indsamlede eventyrene i midten af 
1800-tallet? 
 Men mange af historierne har formodentlig 
hundredevis af år på bagen og stammer fra middelalderens feudalsamfund, 
hvor hvemjeget slet ikke var nået ud til almuen endnu. 
 Min pointe er at både de ukendte Grimm-even-
tyr og de førkristne mytologier er blevet fortrængt af 
messiasmyten, mens de kendte eventyr med helten 
som går igennem tre prøvelser og får en belønning, 
har levet en tilværelse i skyggen af meta-narrativet. Messiasmyten er altså i 
den grad gennemsyrende for den europæiske teenagers fortælling om sin 
egen virkelighed og håb, og derfor bliver vi ved med at fortælle den igen og 
igen i et utal af skikkelser.  
 Jeg skal give dig et eksempel som er radikalt anderledes end vores 
heltemyte, og det er næppe nogen tilfældighed at den er udsprunget i en 
zen-buddhistisk tradition. Kender du Musashi? 
 Det kan jeg ikke sige at jeg gør. 
 Musashi er et af de mest kendte japanske helte-
eposer, lige så kendt og elsket som historien om Robin 
Hood er her – og formodentlig lige så stor en blan-
ding af historisk person, påhit og mytologiseret figur. 
Men med en fuldstændigt anden pointe.  
 Vi er tilbage i 1500-tallet. Japan er et borgerkrigshærget og strengt 

Hun blev bange, lod bærrene stå og løb 
sin vej. Snogen snoede sig efter hende, 
men I kan nok forstå, at Guds mor 
vidste råd.  Hun skjulte sig bag en 
hasselbusk og blev stående der, til 
snogen var borte. 

Hun plukkede så jordbærrene, og da 
hun skulle til at gå hjem, sagde hun: 
Således som hasselbusken i dag har 
beskyttet mig, skal den for fremtiden 
beskytte alle mennesker. 

Derfor har lige fra de ældste tider en 
grøn hasselgren været det sikreste 
værn mod snoge og slanger og andet 
kryb. 

Hasselgrenen 
Grimms Eventyr 

Deus et machina 
The sword is to be an instrument to kill 
the ego, which is the root of all quarrels 
and fightings. 

Zen and Japanese Culture 
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kasteopdelt feudalsamfund, og Musashis største ønske er at blive samurai. 
Da chancen byder sig, drager han derfor ud i et stort slag ved Sekigahara 
sammen med en ven, i håbet om at blive en stor kriger. Men deres ungdom-
melige entusiasme til trods går det dem ikke så godt. Selvom de begge to 
kæmper det bedste de har lært, så er lykken ikke med dem. Deres side i 
krigen bliver besejret, de bliver begge slået ned, og efter slaget vågner de op 
på slagmarken, fortumlede og sårede blandt tusinder af døde og døende. 
 Ikke just nogen heroisk udgang på et slag? 
 Som tabere i krigen er de nu flygtninge, og på grund af en forbrydelse 
de begår under flugten, går der en veritabel menneskejagt i gang for at fan-
ge dem. De to venners veje skilles, og Musashi formår i lang tid at holde sig 
skjult, leve af smårapserier og i øvrigt nedkæmpe dem som kommer på spo-
ret af ham. Den eneste han ikke kan besejre, er en zen-munk som fanger ham; 
ikke med våben, men ved list. Og her begynder så den egentlige historie:  
 I sit fangenskab begynder Musashi at studere kampteknik, og den 
pointe som han lærer med teknikken, er at det ikke handler om fysisk styrke 
eller sejr over andre, men om mental styrke og sejren over sig selv. Eller ret-
tere: at opgive sit ego og gå med verden i stedet for imod den eller forsøge 
at sætte sin vilje igennem i den. 
 Da han endelig slipper ud af fangenskabet, forkaster han derfor sin 
selvproklamerede titel som samurai og forsøger i stedet at gøre sig fortjent 
til titlen. Det gør han både ved at opøve sine fysiske færdigheder endnu 
mere og ved at meditere og lære at styre sine tanker, så han kan sætte sig fri 
af dem. Samtidig anerkender han naturen som sin ultimative og strengeste 
læremester. Er han ikke i harmoni med den, kan han intet stille op, uanset 
hvor hårdt han anstrenger sig.  
 I stedet for at kontrollere naturen spiller han sam-
men med den? 
 Tager ved lære af den, indgår i et partnerskab 
med den, bygger sig selv op i kraft af den. Efterhån-
den bliver han overlegen i dueller, og blandt andet 
kan han kæmpe med to sværd på én gang. Men han 
må også indse at det bliver man ikke et helt menne-
ske af. Pointen er at han ikke kan tjene andre med sin 
sværdkunst, uden at han også opøver sine mere hu-
mane egenskaber. Han må disciplinere sig selv til at 
blive et ”rigtigt menneske”. Først derefter kan han 
kalde sig samurai. 
 Som var dét han drømte om at blive? 

Thinking is useful in many ways, but 
there are some occasions when thinking 
interferes with the work, and you have 
to leave it behind and let the uncon-
scious come forward. In such cases, you 
cease to be your own conscious master 
but become an instrument in the hands 
of the unknown. The unknown has no 
ego-consciousness and consequently no 
thought of winning the contest, because 
it moves at the level of nonduality, 
where there is neither subject nor ob-
ject. It is for this reason that the sword 
moves where it ought to move and 
makes the contest end victoriously. This 
is the practical application of the Lao-
tzuan doctrine of “doing by not doing”. 

Zen and Japanese Culture 
Daisetz T. Suzuki, 1959 
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 En helt, men kun en helt, fordi han gennem erkendelse er blevet i 
stand til at hjælpe og beskytte andre med sin samuraikunst. Synsvinklen er 
hans, ikke de hjulpnes, og eksemplet er givet til inspiration og efterlevelse, 
ikke til afventende apati. Det er lige så meget ham selv forandringen vedrø-
rer. Der er nemlig endnu en pointe: han indser at han ikke bliver i stand til 
at træde i karakter som samurai, blot fordi han griber ind i andre menne-
skers skæbne, men fordi de også griber ind i hans!  
 Han ændrer deres liv, de ændrer hans?  
 De komplementerer hinanden. Historien, selve 
udviklingen, sker i samspillet mellem deres skæbner 
og hans, deres historier griber ind i hinanden. Det er 
ikke den ene part som former den anden, det er de to 
som former hinanden gensidigt. Vi står i en konstant 
vekselvirkning med verden, det er dét historien 
handler om.  
 Yin og Yang? 
 Fint i tråd med både K’ung Futze, Tao og Zen. 
– Sin kampteknik samlede han i bogen om ”De fem 
ringe”, og den blev vist i øvrigt brugt som det helt 
store management-orakel i erhvervslivet i 80’erne. 
Formentlig fordi hans teknik gik ud på at droppe al 
overflødig kunstfærdighed og dræbe sin modstander 
så effektivt og hurtigt som muligt.  
 Så ikke noget ”venden den anden kind til” dér? 
 Det er der jo alligevel ikke nogen der kan finde ud af. 
 Men selvklarover selvindsigt og det gensidige samspil med omgivelserne; 
hvorda-vi’et, dét kan vi godt finde ud af? 
 Det bliver vi nødt til! – Men nu vender vi så tilbage til os selv og vores 
fremtid og vores nye meta-narrativer. 
 Vi får en europæisk Musashi i stedet for Messias? 
 Hvorfor ikke finde på noget helt nyt? 
 Historien om homo liquens?  
 I de historier vi plejer at fortælle, har helten og 
skurken traditionelt set altid været skarpt adskilte. John Wayne mod de 
onde og snu indianere, James Bond mod de onde og bestialske russere, og 
Indiana Jones mod de onde og nederdrægtige nazister. 
 Harry Potter mod det engelske kostskolesystem? 
 De bøger var næppe blevet det samme, hvis de var blevet skrevet af 
Dea Trier Mørch og havde foregået på en rød, dansk lilleskole.  

Den danske fysiker Niels Bohr havde en 
udpræget svaghed for udpræget dårlige 
cowboy-film. (…) En af de iagttagelser han 
gjorde, var at det altid var heltene, der 
vandt duellerne. Den russisk-amerikanske 
fysiker George Gamow fortæller om Bohr: 
”Han udviklede en teori, der forklarede, 
hvorfor helten er hurtigere og klarer at slå 
skurken ihjel, skønt skurken altid trækker 
først. Denne Bohrske teori var baseret på 
psykologi. Da helten aldrig skyder først, 
må skurken afgøre, hvornår han skal 
skyde, hvilket hæmmer hans bevægelse. 
Helten, på den anden side, handler så 
snart han ser skurkens hånd bevæge sig. 
Vi var uenige om denne teori, og næste 
dag gik vi ind til en legetøjsforretning og 
købte to revolvere i Western-hylstre. Vi 
skød det igennem med Bohr, som spillede 
helten, og han ”dræbte” alle sine 
studerende.” 

Fra Tor Nørretranders 
Mærk Verden, 1991 

 

Bada-bing bada-boom 
 

Tony: 
What fucking kind of human 
being am I, if my own mother 
wants me dead?  

Sopranos 
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 Hvis Ritt Bjerregaard havde været undervisningsminister i England i stedet, 
så havde Voldemort røget pibe og haft kasserollehår, og alle uoverensstemmelser var 
blevet ordnet i klassens time? 
 Hvor de i øvrigt ville have diskuteret Hermiones første menstruation, 
og hele herligheden var blevet filmatiseret af Nils Malmros med titlen ”Harry 
Potter 5.c”.  – Sopranos, så du nogen sinde den? 
 Tv-serien med ham mafia-bossen som gik til psykolog? 
 Var han god eller ond? 
 Han var vel så både-og? 
 Han er netop en nederdrægtig skurk som ikke har de ringeste skrup-
ler ved at beordre folk dræbt eller sørge for at deres virksomhed og leve-
brød bliver brændt ned til grunden, hvis de er kommet til at stå i vejen for 
ham eller dem han holder af. Samtidig bliver han skildret som en mand 
med problemer, identitetskrise, grums i ægteskabet, en syg mor, umulige 
unger og i det hele taget et liv i opløsning. – I øvrigt var der en ret sjov ting 
ved den serie, og det var at stort set alle kvinderne kunne se sig selv udefra, 
mændene kunne kun se verden ud fra deres eget perspektiv. De kunne ikke 
se sig selv som en del af en helhed. 
 Kvinderne er voksne, mændene er teenagere? 
 Om man fatter, hvordan de kvinder kunne holde dem ud! 
 Så der var måske tale om et nybrud i meta-narrativet om individet? En ny, 
kompleks heltetype – både-Og? 
 Det er en mulighed, i hvert fald. 
 Machomanden der ikke har styr på selv det mest elementære og er klarover at 
han ikke har styr på det og kæmper med sig selv, ligesom Musashi? – Og hvor han 
gradvist kommer til at se sig selv udefra, ligesom kvinderne. 
 Det interessante ved alle de helte vi har haft 
hidtil – fra Jesus til Harry Potter – det er jo at de får 
lov at gå gennem livet uimodsagt. Der er ikke nogen af dem som for alvor 
bliver sat på plads af deres omgivelser. De er rene og ædle hele vejen igen-
nem og bliver aldrig klogere end de var, da historien begyndte. 
 Der ikke er nogen der lige har trukket dem til side og sagt ”Hey, hvordan sy-
nes du selv det går?” 
 For hvis nogen i deres omgivelser havde kunnet dét, så havde heltene 
ikke været perfekte. M er godt nok begyndt på det over for James Bond, og 
de farisæiske rabbinere prøvede med Jesus, men vi ved alle sammen godt at 
det er fortællingens præmis at indvendingerne mod helten kun kommer, 
fordi omgivelserne ikke har forstået, hvor geniale henholdsvis James og 
Jesus i virkeligheden er.  

Hvem af jer kan påvise nogen synd 
hos mig? 

Johannesevangeliet 8:46 
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 I sidste ende er det dem, der får ret? 
 Sådan er det med Vestens gamle hvemjeg-helt; han er udvalgt og 
pletfri og bliver aldrig klogere. 
 Der er altså to meta-narrativer som er under forandring lige nu; en-
ten-elleret som bliver til både-og, og messiasmyten som må se at finde sin 
afløser. – Eller afløsere! Hvem siger at der kun skal være ét alternativ til 
Messias?  
 Der er nemlig et tredje på vej også. 
 Meta-narrativ? 
 Som vi sådan set talte om allerede i mandags: 
skiftet fra linearitet til ikke-linearitet. Kan du huske, 
hvad alternativerne til lineariteten var? 
 Så skal jeg have fat i mine noter igen... 
 Værsgo... 
 Eksponentialitet, kaosteori og dét du kaldte manglen 
på ”rækkefølgelighed” – uorden i rækkefølgen, simpelthen. 
 Og da vi talte om evolutionen i går, hvilken tidsopfattelse nåede vi så 
frem til i pubertetsepoken? 
 Lineær tidsopfattelse. Jægersamlerne og de tidligste landbrugskulturer havde 
en cirkulær tidsopfattelse, men med Det gamle Testamente, messiashistorien og in-
dividets opståen har vi fået en lineær tidsopfattelse? 
 Fordi det individuelle liv har en begyndelse og en slutning, mens 
gruppens liv kørte i bestandige cyklusser af gentagelse af liv og død. Med 
en lineær tidsopfattelse og en skabelsesberetning var det også logisk at der 
med tiden måtte opstå en myte om verden-som-vi-kender-den’s afslutning. 
 Lineariteten er altså endnu ét af vores meta-
narrativer i Vesten. Den kommer både til udtryk i vo-
res tidsopfattelse – det vil sige i den måde vi struktu-
rerer beretningerne om vores virkelighed på – den 
kommer til udtryk i det mekaniske verdensbillede 
som vi har fra Newton og den klassiske fysik, og en-
delig har vi hidtil opfattet den fremadskridende ud-
vikling som nogenlunde stabil og lineær. 
 I modsætning til den eksponentielle hast i foran-
dringerne som finder sted lige nu? 
 Og min pointe er selvfølgelig at alle tre lineære 
meta-narrativer nu bliver suppleret med noget ikke-
lineært. 
 Ligesom enten-elleret bliver suppleret med et både-og? 

Farvel lineære 
monopol 

I also believe that the one who 
adapts his policy to the times 
prospers, and likewise that the one 
whose policy clashes with the 
demands of the times does not. 

The Prince 
Giaccomo Machiavelli, 1513 

Men videre bliver vi først kendt 
med tiden, når vi fastslår bevæ-
gelsen, idet vi fastslår et før og et 
efter; og vi siger kun, at tiden er 
gået, hvis vi har lagt mærke til et 
før og et efter i bevægelsen. Men 
dette fastslår vi, i og med at vi 
godtager, at de to er forskellige, og 
at der mellem dem atter er noget 
forskelligt; det er nemlig, når vi 
indser, at yderpunkterne er 
forskellige fra midten, og sjælen 
erklærer at ”nu’erne” er to – et før 
og et efter – det er da og dette, vi 
siger, ”tiden” er; det, som er 
begrænset af nuet, menes at være 
tid, og lad os forudsætte dette. 

Naturforskningen i almindelighed 
Aristoteles (384-322) 
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 Nemlig: suppleret med; ikke erstattet af. – Du er ved at lære det! 
 Når kompleksiteten i vores kultur, samfund, teknologi, you name it, 
stiger eksponentielt, og vi ikke længere kan overskue forandringerne, så er 
vi nødt til ny erkendelse. 
 Lige så vel som den lineære tidsopfattelse – det vil sige rækkefølgelig-
heden – var en del af vores teenageepoke og spillede sammen med vores 
dødelige hvemjeg og den newtonske fysik, så vil også voksenepoken og 
hvordanjeget, i samspil med kvantefysikken og netværksteorierne, frem-
komme med en egen tidsopfattelse. I og med at vi kommer til at flytte så 
meget rundt, og de sociale grupper skifter omkring os konstant, og vi ikke 
længere har det statiske hvemjeg, men bliver homo liquens, så bliver også 
historien om vores eget liv kaotisk og ikke-lineær. Og om du vil kalde det 
skæbnens ironi eller kosmisk orden, dét må du selv om, men det interessan-
te er under alle omstændigheder at behovet for denne nye grundlæggende 
forståelsesramme skifter nøjagtigt samtidig med at den videnskabelige er-
kendelse giver os muligheden for også på teoretisk plan at beskrive dette 
nye mega-narrativ.  
 Dét skal jeg lige have igen! 
 Vores virkelighed er i gang med en forandring, 
og forandringen finder sjovt nok sted, nøjagtigt sam-
tidig med at videnskaben skaber en forklaringsram-
me som stemmer overens med skiftet. 
 Ligesom vores tidsopfattelse skiftede, da vores kul-
tur opdagede individet og trådte ind i puberteten og myto-
logiserede dét skift med skabelses- og messiasmyten, så vil 
vores tidsopfattelse ændre sig, og vi vil skabe en ny myto-
logi nu i kølvandet på voksenheden og kvantefysikken? 
 I samme åndedrag som videnskaben er i gang 
med at give os muligheden for at forstå verden ud fra 
ikke-lineære begreber, opstår behovet for at tolke verden ikke-lineært. Kaos-
teorien, netværksteorien, kompleksitetsteorien, relativitetsteorien, komple-
mentaritetsteorien og kvantefysikken vil supplere hinanden og tilsammen 
ændre vores grundlag for at forstå den verden som i sig selv er i forandring.  
 Og dét vil give os nye historier om os selv? 
 Nye helte, nye myter og en ny tidsopfattelse. 
Nyt meta-narrativ. 
 Og hvis jeg nu er Brian ude fra Brøndby som ikke er 
så god til det der med kvantefysik, så er jeg bare lost, eller 
hvad? 

Det almindelige Resultat af Filoso-
fiens Historie er:  
1) At der til enhver Tid kun har 
været én Filosofi, hvis samtidige 
Forskelle udgør de nødvendige 
Sider af det ene Princip,  
2) at Rækkefølgen af de filosofiske 
Systemer ikke er tilfældig, men 
fremstiller den nødvendige Trin-
følge i denne Videnskabs 
Udvikling,  
3) at den sidste Filosofi i en Tid er 
Resultatet af denne Udvikling og er 
Sandheden i den højeste Skikkelse, 
som Aandens Selvbevidsthed giver 
om sig selv. 

Forelæsninger over Filosofiens 
Historie 

G.W.F. Hegel, 1821? 

 
The evolutionary experience of 
culture, as practiced by kids today, 
directly contradicts much of tra-
ditional New Testament interpret-
ation.  
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 I det nye meta-narrativs tidlige fase – som er 
dér, hvor vi befinder os lige nu – vil det nok være en 
anelse for abstrakt til at være klarovert operationelt 
for ham, men med tiden bliver det den generelle for-
ståelsesramme i kulturen og lige som med alle andre 
store skift i vores fortællinger om os selv, så bliver 
selv Brian fra Brøndby i fremtiden født ind i en verden, hvor virkeligheden 
bliver italesat på en bestemt måde, og så er det dét der er ”naturligt”. Det 
afgørende er ikke at vores verdensbillede bliver mere komplekst, det af-
gørende er om det sker som en organisk proces, hvor udviklingen sker 
gradvist og vores meta-narrativ kan nå at følge med.  
 Om forandringerne i memplexet sker som mutation 
eller invasion? 
 Kan de nye memer koble sig op på det gamle 
netværk uden at bryde det ned; sker det co-evolutio-
nært eller ej? Når vi kommer med alle vores kom-
plekse memer som det har taget os selv århundreder 
at forme og forsøger at pådutte dem til kulturer som 
er mindre komplekse end vores egen i en ruf, så går 
det galt. Det samme vil ske, hvis vi over én kam ændrer alle vores meta-
narrativer på en gang. Men de generationer som vokser op med den nye 
erkendelse, de tager den til sig som en selvfølgelighed. Ting tager tid. 
 Men lige nu tager ting jo ikke så meget tid? Tingene sker hurtigere og hur-
tigere, så er det vel ikke bare sådan lige at være Brian fra Brøndby? 
 Så bliver Brian bare ligesom min farfar: han var 
bondemand og ejede aldrig et ur. Til trods for at ti-
den havde været lineær i 300 eller 1000 år – alt efter 
om du regner fra Newton eller fra vikingernes over-
gang til kristendommen – så levede han jo udmærket 
i sin egen lille cirkulære verden. Kornet skulle i mar-
ken om foråret og blev høstet om efteråret, hvert år 
kom der nye æbler på træerne i august, og selv jule-
aften dukkede op med jævne mellemrum, uden at han 
behøvede at filosofere mere over dét. Sådan bliver 
det også for Brian, hvis han bliver boende ude i Brønd-
by og ikke bevæger sig alt for meget rundt.  
 Men for alle os andre? 
 Som ikke kan holde det samme job, den samme 
by, det samme land eller den samme kone og de sam-

It accepts that things keep chang-
ing, without a satisfying, determinst 
ending. It dispenses with story-
telling and parable in favour of 
experiential—or what I’ll be calling 
“recapitulatory”—methods of under-
standing abstraction or divinity. 

It refuses to treat the discontinu-
ous as anything but natural: the 
increasing nonlinearity of our media 
and popular culture is not a heathen 
retreat from the dualistic morality 
of God, but the process by which we 
learn to accept the very natural, 
organic, and complex property of 
life called chaos. 

Playing the Future 
Douglas Rushkoff, 1996 

 
Hvis man i overvejende grad har sin 
viden om verden fra fjernsynet, vil den 
kendte verden efter al sandsynlighed 
være en verden bestående af øjebliks-
billeder, “tildragelser”, gensidigt uaf-
hængige og skarpt afgrænsede epi-
soder, begivenheder forårsaget og 
forhindret af individer, der handler ud 
fra let genkendelige og velkendte 
motiver, og indsigtsfulde eksperter, der 
hjælper individerne med at få øje på 
deres sande behov, måden at tilfreds-
stille dem på og modellen for lykken. 
Martin Esslin satte sig for at finde ud af, 
præcis hvilken form for “budskab” 
fjernsynsmediet er. Han konklussion 
lød: ”Uanset hvad fjernsynet ellers måt-
te præsentere sine seere for, udviser 
det i sig selv de grundlæggende karak-
teristika ved den dramabetonede kom-
munikation – og tænkning, eftersom et 
drama også er en metode til at tænke, 
opleve verden og resonere over den. 

Frihed 
Zygmunt Bauman, 1988 

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


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

219 

me børn ud mere end fire-fem år ad gangen, så skifter tidsopfattelsen. For 
os bliver den ikke-lineær, og vi kommer til at give slip på rækkefølgelig-
heden. Især, hvis vi i en eller anden forstand kommer til at leve vores liv 
mere end ét sted ad gangen.  
 Hvis du har en stor del af din familie og nære relationer i for eksem-
pel Ankara eller Rødovre, mens du selv lever et andet sted langt derfra, og 
du kun kan følge med i deres hverdag i brudstykker, så holder lineariteten 
ikke længere. Det vil sige at du lever ”real time” der, hvor du selv er, mens 
det andet sted kun bliver oplevet retrospektivt og i en eller anden kompri-
meret referatform.  
 Det gør ikke så meget, hvis det bare er en rejse 
til det samme feriemål i ny og næ, og du får nogle 
”ferievenner”, eller du er væk fra familien i et års tid 
for så at vende tilbage uden at foretage større og læn-
gere rejser igen. Men hvis du konstant lever to steder 
på en gang og har nære sociale relationer begge ste-
der, så får du også to parallelle liv og to parallelle tider i din historie om dig 
selv med hensyn til, hvornår ting er sket. – Din real time flytter jo med dig, 
så hvis du har dit liv i både Ankara og København, så skifter du også mel-
lem, hvilken del af dit sociale liv du oplever som "dét der skete, mens jeg 
var væk". 
 Fordi ”væk” er to forskellige steder? 
 Og uanset, hvor du befinder dig, så vil de men-
nesker som er omkring dig ikke være i stand til at de-
le den del af dit liv som foregår det andet sted.  
 Fordi det kun er mig der flytter rundt, og der ikke er 
nogen af de andre der flytter med? 
 Helt gal er den nemlig, hvis du rejser alene og 
ikke har nogen at dele din real time med. Specielt, hvis 
det ikke kun drejer sig om to steder, men måske tre.  
 Lad os sige at du arbejder for et firma med 
hovedkontor i Minneapolis, har dit hjem og familie i 
København og dine rødder i Tyrkiet og rejser mellem 
de tre steder alene. Du har ikke nogen fornemmelse 
for den tid der er gået de steder, hvor du ikke selv har 
været til stede. Du ved at der er gået måske tre uger i 
Ankara, men når du kommer til Minneapolis, kan du reelt ikke se, om der 
er gået to dage eller et halvt år, siden du var der sidst. – Jeg gjorde det selv i 
næsten to år, inden vi producerede CPH. Mens jeg arbejdede for et Euro-

The skills we need to develop in 
order to become adept at surfing 
channels (and computer networks, 
online services, the World Wide 
Web, even our own e-mail messages, 
for that matter) are the very 
opposite of what we traditionally 
valued in a good television viewer. 

We are coming to understand that 
what we so valued as an attention 
span is something entirely different 
from what we thought. As practiced, 
an attention span is not a power of 
concentration or self-discipline in 
the least, but rather a measure of a 
viewer’s susceptiblity to the hyp-
notic effects of linear programming. 
(…) 

We see now, though, that the view-
ing style of our children is actually 
the more adult. Nearly every essay 
about kids and television cites the 
(relatively undocumented) fact that 
the attention span of our children is 
decreasing dangerously. (…) 
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visionsprojekt i Geneve, lå en gammel ven syg i New York. Det var død-
kompliceret. Det hjælper naturligvis at man har telefonkontakt og kan e-
maile med dem derhjemme – eller derovre – og med skype og webcam kan 
man kompensere for meget, men tidsfornemmelsen mistede jeg totalt. Og så 
bliver forvirringen selvfølgelig kun forstærket af at tingene går så hurtigt 
alle steder.  
 De andre flytter lige så meget rundt? 
 Og har heller ikke lineært styr på deres tid. Og 
når vi taler om et ikke-lineært, nyt mega-narrativ, så 
kommer vi ikke uden om Pulp Fiction. Den svarer 
faktisk meget godt til den måde som vi kommer til at 
fortælle historien om vores eget liv til os selv på. 
 Begyndelsen i midten, slutningen oppe i begyndel-
sen og det hele fortalt i sammenklippede brudstykker? 
 Eller film som Total Recall, Twelve Monkeys 
og Matrix. Farvel lineære historie-tid!  
 Tiden er en social konstruktion? Og nu er vores ”narrative model” så ved at 
skifte igen? 
 I stedet for at ordne fortidige og fremtidige be-
givenheder i en lineær rækkefølge, så er der så man-
ge sidehistorier og sub-plots i vores liv at vores min-
der og fortolkningerne af det vi har oplevet – for slet 
ikke at tale om konstruktionerne af det vi planlægger 
– vil blive organiseret som sideordnede strukturer. 
Formentlig efter modellen med skalafri netværk: vis-
se begivenheder og personer vil danne knudepunkter i netværket om vores 
egen historie, men vi vil ikke længere være i stand til at huske vores liv som 
”så gjorde jeg sådan, og så skete dét, og så sagde han sådan, og så gjorde jeg 
sådan, og så, og så, og så…” Det bliver alt for umuligt at holde rede på. I 
stedet vil vi – efter min bedste overbevisning – komme til at organisere vo-
res minder og vores planlægning omkring de væsentligste knudepunkter, 
og i takt med at nye begivenheder eller personer tiltrækker sig øget opmærk-
somhed, vil det blive dem der bliver pejlemærkerne i vores erindring, ikke 
den orden det hele bliver oplevet i. Og det hænger sammen med jeget og 
homo liquens. 
 I takt med at vores tidsfornemmelse smuldrer, så 
skrider vores jeg også? 
 I en lineær beretning om dit liv bliver begiven-
hederne koblet på én lang række, episode for episode. 

 
On the contrary, the ability to piece 
together meaning from a discontin-
uous set of images is the act of a 
higher intellect, not a lower one. 
Moreover; the child with the ability 
to pull himself out of a linear argu-
ment while it is in progress, reevalu-
ate its content and relevance, and 
then either recommit or move on, is 
a child with the ability to surf the 
modern mediaspace. 

The child of the remote control may 
indeed have a “shorter” attention 
span as defined by the behavioural 
psychologists of our prechaotic 
culture’s academic institutions (…). 
But this same child also has a much 
broader attention range. 

Playing the Future 
Douglas Rushkoff, 1996 

Homo liquens 
It takes all the running you can do to 
stay in the same place!. 

Alice’s Adventures in Wonderland 
Lewis Carol, 1865 
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I en ”netværkstid” må du koble nye begivenheder på hidtige begivenheder 
dér, hvor der er indholdsmæssig sammenhæng mellem begivenhederne, og 
du er selv nødt til at ”flyde rundt” i din egen historie for at dét du er i gang 
med, skal give mening i forhold til alt dét du tidligere har oplevet. 
 Men gør jeg ikke allerede dét? Jeg har jo ikke beretningen om mit eget liv 
koblet sammen som én lang perlerække af sekvenser fra min egen fødsel til i dag. 
Hvis jeg skal fortælle nogen om ”ferien i Marokko sidste år”, så kobler jeg den jo 
automatisk til de associationer som dukker op i den sammenhæng; jeg begynder jo 
ikke med sikkerhedskontrollen i Kastrup og slutter med, hvordan jeg fandt min kuf-
fert, da jeg kom hjem. 
 Sandt. For sådan arbejder din hjerne. Men fore-
stil dig at du skulle skrive dine erindringer og havde 
levet dit liv Købehavn-Ankara-Minneapolis – plus 
fem-syv andre steder, hvor din karriere i længere 
perioder havde bragt dig hen cirka hver tredje uge. 
Hvordan ville du så få hold på historien? 
 Så ville jeg dele den op efter hver lokalitet og de mennesker jeg havde mødt 
dér? – Jeg kommer simpelthen til at opleve for meget, til at det kan huskes, hvis jeg 
insisterer på lineariteten? 
 Og derfor kommer du også til at flyde rundt i 
din egen identitet. Fordi hvert sted indtager du en ny 
rolle, alt efter hvilke mennesker der er omkring dig, 
og du har ikke nødvendigvis nogen med dig ”hjem-
mefra” som kan holde dig fast i, hvem du er dér.  
 Borderline? 
 Det er risikoen, i hvert fald. Ikke mindst, fordi 
alle de mennesker du omgiver dig med, både i Anka-
ra, København og Minneapolis, rejser lige så meget rundt, så dels kan du al-
drig være sikker på at de samme mennesker er til stede, hver gang du duk-
ker op et af de tre steder, og dels lever de andre under præcis de samme 
præmisser og bliver lige så flydende i deres identitet. Og dét som det drejer 
sig om er i bund og grund at grænsen for vores fatteevne og klaroverhed er 
nået.  
 Vores hjerner er ikke store nok, simpelthen? 
 Dels kan vi ikke holde tempoet, og dét giver os stress, dels kan vi ikke 
rumme mængden, og dét får os til at gå i opløsning i kanterne – kald det 
borderline, homo liquens, hvordan-jeg, et fuzzy jeg eller bims. 
 Kært barn har mange navne? 
 Det afhænger udelukkende af den vinkel du vælger at lægge. Og med 

Music television is a celebration of 
the gaps. The component segments 
of a rock video fly by too quickly to 
be comprehended on an individual 
basis. MTV must be thrashed as if 
on a skateboard. The texture of the 
programming is more important than 
the content. 

The rapidity of edits produces a new 
sort of changing image. Just as a 
regular film is made up of thousands 
of frames running by so quickly that 
it creates the illusion of a single 
moving image, MTV juxtaposes its 
moving images so quickly and so 
disjointedly that it creates another 
level of imagery. 

Playing the Future 
Douglas Rushkoff, 1996 
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en hjerne og klaroverhed som ikke slår til, bliver vi nødt til at bevæge os ind 
i vores klaroverhedspotentiale og betjene os af dét. 
 Intuitionen? 
 Ligesom Australopithecus og Homo erectus i deres tid måtte handle 
ud fra bevæggrunde som lå ud over deres klarovre fatteevne og gradvist 
blev til en ny art, så vil vi også blive bragt på usikker grund. Det er derfor 
jeg går så drastisk til værks og taler om homo liquens og ikke blot en ny idé 
eller en ny kultur. Det her kommer til at rokke radikalt ved, hvem vi er og 
hvad vi er – specielt, hvis vi begynder at udstyre vores hjerner med ekstra 
hukommelse og kunstig intelligens – og det vil tvinge os til at ændre vores 
forståelsesramme, hvis livet skal give mening.  
 Mener du virkelig at vi vil nå dertil at vi opererer 
chips ind i vores hjerner for at blive kvikkere? 
 Forskningen er i gang. Før eller siden kommer 
der en nanocomputer som kan gøre os mere intelli-
gente. Spørgsmålet er kun, om vi vælger at tage skrid-
tet, og hvad sådan en i så fald vil komme til at koste. 
Men i mellemtiden er der jo mulighederne for intelli-
gensfremmende psykofarmaka og gensplejsning af 
de børn man vælger at sætte i verden. 
 Og man kan allerede manipulere intelligensen hos 
rotter? 
 Det varer ikke længe, før vi mere eller mindre kan vælge, hvor intel-
ligente vores børn skal være. Om vi tillader os selv at stå i dét valg, afhæn-
ger udelukkende af vores lovgivning og etik. Teknologien skal nok komme.  
 Og hvis vi implementerer den, så bliver vi reelt til en ny art? 
 Den mængde af memer som vi bliver bombarderet med i løbet af en 
dag, en uge, et år, stiger fuldstændigt eksplosivt. Det vælter ind over os på 
arbejdet, fra fjernsynet og nettet, og på de uddannelser som vi er i gang med 
hele tiden, og i en konstant omskiftelig verden, vil ethvert forsøg på kontrol 
kun lede til frustration, og det gælder også tiden, og derfor er det meget let-
tere og meget mere smertefrit at give slip og kun pejle efter knudepunkterne.  
 Det lyder enten som buddhisme eller en totalt fucked-up kalender? 
 Eller en ekstremt kort tidshorisont uden mulighed for at se sit liv i et 
længere perspektiv.  
 Hvilket svarer meget godt til mit eget liv lige i øjeblikket… 
 Det kan godt være at vi med hensyn til miljø og den slags er blevet 
mere opmærksomme på fremtidige konsekvenser af vores handlinger, men 
i realiteten er selv de tiltag kortsigtede. – Hvad var hypotese VII? 

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 
purpose, which was why I couldn’t 
use it. I wondered if there was a 
way I could check. 

Hitchhiker’s Guide to the Universe 
Douglad Adams, 1980 
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 Det var den med homo liquens? 
 Ja, men hvad sagde den? 
 ”Homo liquens er såvel et privilegium som en for-
bandelse.” 
 For alle dem der har ressourcerne og kan høste 
alle fornøjelserne, og som desuden har råd til at me-
dicinere eller gensplejse deres børn, sådan som de 
gerne vil have dem, er homo liquens en fest. For alle 
de andre som er tvunget på præstationsfremmende piller, som ikke kan for-
sørge sig selv og deres børn, som ikke selv kan bestemme, hvilken del af 
verden de gerne vil bo i, hvis de skal tjene til livets ophold, og som i øvrigt 
for en stor dels vedkommende vil komme til at leve som prostituerede eller 
spillebrikker i de priviligeredes underholdningsindustrier, for dem er homo 
liquens absolut ikke en fest.  
 Deres totalt opløste eksistens opløser også deres jeg? – De bliver sådan nogle 
at-jeger igen? Ligesom vores tidligste forfædre? 
 Det er en reel riskio. 
 Med mindre vi sikrer retssamfundet – det globale retssamfund – som beskyt-
ter individet, humanismen og pluralismen? Og gør demokratiet globalt? 
 Kogt ned til: hvilken etik vælger vi? 
 Global eksistentialisme? Vi er simpelthen nødt til at blive kollektivt voksne, 
hvis den udvikling vi er i gang med, ikke skal underminere hele vores menneskelig-
hed?  
 Så længe vi forbliver teenagere og umodne hvemjeger og nægter at se 
os selv i et større perspektiv, i en sammenhæng – også en tidsmæssig eller 
generationsmæssig sammenhæng – så vil vi alt andet lige tænke mere og 
mere kortsigtet, fordi den umiddelbare fremtid er det eneste vi kan holde 
nogenlunde under kontrol. Og selv den ”umiddelbare fremtid” bliver kor-
tere og kortere. Du kan især se det på vores lovgivning.  
 Der er ikke noget som rækker mere end tre-fem år ud i fremtiden. Og hvis det 
gør, så bliver det alligevel lavet om af den næste regering? 
 Der er ikke nogen ideologier tilbage, der er ikke nogen der har en ene-
ste vision for vores samfund om 25 eller 30 år. Der er i hvert fald ikke nogen 
der siger det højt. Det meste som kommer ud af Christiansborg, Washing-
ton, Bruxelles og alle de andre regeringsbyer, er kortsigtet økonomisk gnid-
der-gnadder som alle godt ved alligevel bliver lavet om før eller siden. Væk 
er fortidens sociale reformer eller sikringen af de store spørgsmål med hen-
syn til vores frihedsrettigheder og den helt fundamentale struktur i vores 
samfund. 

 

En verden splittet op I en mangfoldig-
hed af minidramaer har en umiskende-
lig eksistensmodus, men ingen klar 
retning. Det er en ”blød” verden, hvor 
handlinger blot er successive episoder 
blandt et utal af andre episoder i fortid 
og fremtid, handlinger, hvis konsekven-
ser er midlertidige og tilgivelige og 
derfor ikke er forbundet med noget 
moralsk ansvar. 

Frihed 
Zygmunt Bauman, 1988 
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 Men det kan på den anden side i sig selv medføre at vores måde at 
prioritere på bliver grundlæggende forandret. Hvis det stadig kortere tids-
perspektiv medfører en ”netværkstid”, så medfører det også at man altid er 
nødt til at handle i nuet. Når den lineære tid opløses, fordi alting sker på en 
gang, og alting er i bevægelse på en gang, så kan ting ikke udsættes, for 
ingen kan regne med at omstændighederne er de samme i morgen eller om 
en halv time som de er lige nu. Præmisserne for vores handlinger er altså 
nødt til at blive nogle helt overordnede, væsentlige knudepunkter, pejle-
mærker, idealer, for man kan ikke vente og se tiden an. 
 ”Alting flyder”?  
 Det eneste som holder, er nogle helt grundlæggende præmisser for 
rigtigt og forkert, godt og ondt, bæredygtigt og ikke-bæredygtigt, næste-
kærlighed og nederdrægtighed, retfærdigt og uretfærdigt. Hvis man ikke 
har de helt overordnede pejlemærker på plads som samfund og accepterer 
at selv beslutninger truffet i nuet har langsigtede konsekvenser, så kommer 
vores samfund til at bryde sammen.  
 Jeg troede ikke at Cornelius Magnussen mente at der fandtes en sandhed? 
 Det gør der heller ikke, og det var heller ikke den jeg talte om. Jeg 
talte om at finde ud af, hvad der er væsentligt og uvæsentligt set i et større 
perspektiv, for hvis man ikke ved det, så bliver man lost! I en lineær verden, 
hvor tingene forholdt sig nogenlunde i ro, da var der råd til fejltagelser, i en 
kaotisk verden, hvor alting interagerer på kryds og på tværs, og hvor alle er 
involverede i en masse ting på en gang, der kan selv en lille fejlagtig beslut-
ning få store konsekvenser. 
  På det personlige plan er det nøjagtigt det samme. Alle ved at deres 
job ikke er sikkert om fem år – ja bare ét eller to år. Folk er stressede ad hel-
vede til og træffer beslutninger med kortere og kortere tidshorisont. Derfor 
vil vores lineære forståelse bryde ned før eller siden, for det eneste man i 
virkeligheden har en indflydelse på er, hvem man omgiver sig med. 
 Netværket? 
 Jeg vil tillade mig at gætte på at de mest stressede også er dem som 
går mest op i at sikre deres fremtid bedst muligt med pensioner og investe-
ringer og fanden og hans pumpestok, midler som kan opstilles på en meget 
simpel, lineær renteformel. 
 Men uden en eller anden fremtidssikring bliver man vel også stresset? 
 Fordi vi er vant til at se os selv som hvemjeger der er afgrænsede fra 
resten af verden, fordi vi er vant til at tænke lineært fremad og forud, ikke 
”ud til siderne og opad og nedad”, hvor netværket bliver etableret. Vi sikrer 
vores hvemjegs pension i stedet for at sikre det netværk som er fundamen-
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tet for at der overhovedet er noget samfund at få pension i. Fordi vi er skide 
bange for at gå glip af ét eller andet, hvis vi ikke fylder forrådskammer kon-
stant. Hvis vi har konstateret at vi nedstammer fra aberne, så må vi også 
konstatere at evolutionens ypperste værk er en hamster med skyklapper!  
 Vi sidder og hytter vores egne små skind hjem-
me i jordhulen – både som individer og som nationer 
– og forsøger at kalkulere os frem til en sikker alder-
dom. Men sådan virker verden ikke. Uanset hvor sik-
re ens investeringer ser ud, så er de en lineær illusion 
som kan briste ved første børskrak eller oliekrise eller 
terrorangreb. Det eneste som fungerer, og altid har 
fungeret, er netværket mellem mennesker, og den 
eneste måde at blive en del af netværket på er at yde 
sit bidrag.  
 Forudsætningen for de lineære investeringer er at netværket fungerer?  
 Der findes ikke sikkerhed. Der findes sandsynlighed, men ikke sik-
kerhed. Til gengæld findes der tryghed, men den får man kun sammen med 
andre, og det samme gælder friheden. – Skide ufedt, når man nu er så god 
til at isolere sig og rage til sig med både arme og ben. Fremtidens vindere 
bliver dem som formår at se sig selv, ikke som et punkt på en lige linie der 
starter en gang ude i fortiden og rækker entydigt ud i fremtiden, men ser 
sig selv som et knudepunkt i et netværk med mange tråde gående ud fra og 
tilbage til sig sig selv i alle retninger. Både i fremad- og bagudgående ret-
ning, men også opad og nedad og henad og i alle mulige tænkelige retnin-
ger og dimensioner. Det er komplekst, men det er som bekendt også den vej 
verden går. 
 Pater familias med børn og børnebørn og oldeforældre 
og fætre og kusiner og hele molevitten i én pærevælling? 
 Og bankrådgiveren, naboen, forældrene til de 
andre børn i skolen, kassedamen, afdelingschefen, 
direktøren, natportieren på hotellet i sommerferien, 
hans kone, bonden i Panama som har dyrket mine 
bananer, børnearbejderne i Bangladesh som har syet 
mine gummisko, fagforeningsbosserne, EU-kommi-
særerne, køerne ude på markerne, lørdagskyllinger-
ne i stålburene, ormene i jorden, pesticiderne i grundvandet, benzinosen i 
luften, det hele hænger sammen og interagerer. Netværket omkring os skif-
ter hele tiden, det er ikke nok bare at tegne en streg i luften eller sætte sig 
selv i scene. Det er væsentligt at man finder sig selv og har sig selv med, det 

 
The trial of Enron chiefs Jeffrey 
Skilling and Ken Lay began four-and-
a-half years after perpetrating -- 
allegedly -- the fraud that led to the 
second largest bankruptcy in Ameri-
can history. Why four-and-a-half 
years? Because apparently it's harder 
to bring Ken Lay to trial than it is to 
invade two countries."  

Jon Stewart 
The Daily Show 

Med vor blotte holdning til hinanden er vi 
med til at give hinandens verden dens 
skikkelse. Hvilken vidde og farve den 
andens verden får for ham selv er jeg 
med til at bestemme med min holdning til 
ham. Jeg er med til at gøre den vid eller 
snæver, lys eller mørk, mangfoldig eller 
kedelig – og ikke mindst er jeg med til at 
gøre den truende eller tryg. Ikke ved 
teorier eller anskuelser, men ved min 
blotte holdning. 

Den etiske fordring 
K.E. Løgstrup, 1956 
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er forudsætningen, men det er ikke nok. Vi er her kun i kraft af hinanden. 
Og hvis vi ikke indser dét og insisterer på voksenheden og vælger etikken 
og opbygger de rammer som garanterer at homo liquens ikke går til grunde 
– retssamfundet og demokratiet – så bliver verden ikke noget fedt sted at 
opholde sig for vores børnebørn. 
 Du har tre? 
 Jonas, Mie og Benjamin. 
 Når vi flytter rundt hele tiden, skifter arbejde 
konstant, tager nye uddannelser gennem hele livet, 
og i det hele taget bliver til homo liquens, så skal der 
kaosteori og et nyt meta-narrativ til, for at vores erfa-
ringer kommer til at give mening. Og vores eksisten-
tielle valg ligger i, om det skal blive på den ordent-
lige, kaosteori-agtige måde, hvor vi bygger samfund op, eller om det hele 
bare skal udvikle sig til uorden, destruktion og kaos på den ufede måde. – 
Eller rettere: fremtiden bliver et fuzzy mix af kaos og uorden, og kunsten 
ligger så i at få rettet udviklingen ind på det gode kaos.  
 Det skal jeg vist liiige tygge lidt på... 
 Ny erkendelse tager tid, min skat. Men tyg du bare!  
 Det er altså flere af vores meta-narrativer som er under udskiftning i øjeblik-
ket? 
 Som bliver suppleret med nye meta-narrativer på baggrund af nye 
erfaringer der giver os nye erkendelser og som så medfører nye memetiske 
knudepunkter i vores kultur. Samtidig med at alle tidspendulerne svinger. 
– Skal vi se, om der er frokost derude? 
 Det ville godt nok være rart med lidt fysisk føde at tygge på også! – Skal jeg 
gå ud og se efter, om de er klar med maden? 
 Kan du finde ned til køkkenet selv? 
 Det skulle jeg mene. 
 Godt. 

The trick to getting comfortable in 
a chaotic natural world is learning to 
recognize self-similar patterns, even 
though they don’t exactly mirror one 
another. Like the computers we’ve 
programmed with ”fuzzy logic”, we 
need to develop the ability to recog-
nize when things are “close enough” 
to be considered self-similar. 

Playing the Future 
Douglas Rushkoff, 1996 
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∆ΙΑΨΑΛΜΑΤΑ XV  
 
 
Verden er i bund og grund ikke stort andet end en skolegård. Hvilket er 
godt. For så kan selv dem, der ikke læser så mange bøger, forstå, hvorfor 
tingene ser ud, som de gør: Hvis der er én, der har en masse slik, og han 
ikke gider at dele med de andre, så er det tarveligt. Og når de andre er ble-
vet viftet om næsen med bændellakrids og konfekt længe nok uden at få 
noget, så får han buksevand eller ender dagen med hovedet i skraldespan-
den. Især, hvis han taler lidt underligt, har frynser på skoene, og bliver kørt 
til skole i en limousine hver morgen. 
 
Oh Menneske!  
Bøj dig!  
Dit snørebånd er knækket. 
 
Verden bliver nok aldrig perfekt. Det bør man formodentlig holde sig for 
øje, når man nu alligevel gør forsøget. 
 
I global sammenhæng er vi danskere vel blot et etnisk mindretal med bizarre 
madvaner? Mens vi med største fornøjelse spiser både fetaost, hvidløg og 
pitabrød, kan man dårligt forestille sig en husmor i Teheran som opfordren-
de kigger på sin sultne familie og siger ”Ih, jeg har sådan lyst til noget spæn-
dende i aften! Skulle vi ikke ta’ ét eller andet med rødkål og brun sovs?” 
 Til gengæld afspejler det vel meget godt vores nationalkarakter, at 
netop den brune sovs aldrig var blevet til uden ”jævning”. 
 
Det er en sjov betydningsforskel, der er i ordet tjene, alt efter om man siger 
”Jeg tjener Herren” eller ”Jeg tjener penge”.  
Eller er der virkelig en betydningsforskel?  
Er den bare noget, vi bilder os ind? 
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 Nå, hvad sagde køkkenet? 
 Boller i karry. Og æblekage til dessert. 
 Oh, du danske verdenskøkken! 
 Tænker du på karryen? 
 Findes der noget mere dansk end kogte frikadeller i indisk krydderi 
uden smag? 
 Der er oven i købet rosiner i risene. 
 Så er hele konceptet formentlig en dårlig imitation af det hollandske 
rijs-taffel. 
 Blandede memplexer a la carte? 
 Glem ikke at vi er nationen der fandt på at komme bearnaisesovs på 
pizza! 
 Bon appetit! 
 I lige måde. 
 Jeps. Rigtig mormor-mad! 
 Dét smager ikke af skolekøkken, med andre ord? 
 Mere af sommerlejr med kommunisterne, faktisk.  
 Arbejdernes Internationale nåede ikke til køkkenregionerne? 
 Nej, det var en uge på sovs og kartofler og leverpostejmadder. 
 Der er løbet meget Chardonay i åen, siden livsstiljournlisten var på 
revolutionens side.  
 ”Det hjælper jo ikke revolutionen at vi sulter”, som de voksne altid sagde, da 
de fik råd til bøffer og rødvin. 
 Dét havde de jo faktisk ret i. 
 Det kræver en velnæret middelklasse at tænke på forandringer? 
 Og det gør det, uanset om vi taler om revolu-
tioner, retssamfund eller demokrati. 
 Så hvis vi gerne vil gøre demokratiet og retssamfun-
det globalt, så er der kun én vej frem: spred velstanden. 
 Dét vi står og mangler, er en global middel-
klasse. Lige nu er det overklassen og underklassen der bliver globaliseret og 
rejser rundt. De rige, fordi de har råd og gode forbindelser, og fordi de har 
lyst; de fattige, fordi de er nødt til at flytte for at finde arbejde. 
 Mens hr. og fru spegepølse helst bliver, hvor de er? – Og bliver homo liquens 
senere end alle andre? 
 Enkelte af deres børn vil være i stand til at kravle op i rigdommen, 
men flertallet af dem vil gradvist blive til globalt proletariat. Midterfeltet 
tyndes ud, og alle vil før eller siden blive homo liquens. 

The dimensions along which those “high 
up” and “low down” are plotted in a 
society of consumers, is their degree of 
mobility – their freedom to choose 
where to be. 

Globalization 
Zygmunt Bauman, 1998 
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 På den fede eller den ufede måde? 
 Og hvis dét ikke skal ske, så er det at vi er nødt 
til at få det globale samfund til at fungere som et reelt 
samfund. 
 Med love og regler og folkeafstemninger? 
 Og fri debat og ytringsfrihed og oplysning og 
hele molevitten! 
 Hvor godt synes du lige selv at det går? 
 Ja, det er jo lige dét! Men der er kun én vej frem: 
at få det til at fungere! 
 Det er et valg? 
 Det er det altid. Men når vi taler om demokrati 
og politik, så har det i høj grad med økonomi at gøre. 
 Middelklassen er et økonomisk fænomen? 
 Desuden er staten nødt til at kunne løbe rundt.  
 Vi vil så gerne eksportere demokratiet, siger vi, 
men forudsætningen for at der overhovedet er noget at stemme om, er jo at 
staten har noget at ”handle med”. Nationen er nødt til at have nogle penge 
og nogle aktiviteter der skal fordeles og reguleres, ellers er der jo ingen grund 
til at bedrive politik. 
 Hele forudsætningen for vores egen opdeling 
af det politiske spektrum i ”højre” og ”venstre” er, 
efter min bedste overbevisning, at vi har et samfund 
og en økonomi som har oplevet en industrialisering 
som forløb coevolutionært i takt med den teknolo-
giske udvikling. Uanset hvilken politisk observans 
man end måtte have, så er det vanskeligt at benægte at vores politiske spek-
trum tager udgangspunkt i en arbejderklasse eller lønmodtagerskare på den 
ene fløj, og så en investorskare eller arbejdsgivergruppe på den anden fløj, 
og at da vores demokrati opstod, skete det sideløbende med industrialise-
ringen.  
 De gik hånd i hånd? 
 Uden en bondebefolkning som blev tvunget 
ind til byerne, hvor den blev en gradvist mere og me-
re oplyst og selvsikker arbejderskare, og et borger-
skab som gerne ville have en politisk indflydelse der 
svarede til deres økonomiske indflydelse, var der al-
drig blevet lagt det pres på kongemagten som førte 
til demokratiet.  

Demokratieksport  

Demokrati lader sig ikke indeslutte i 
en formel. Det er ikke et system 
eller en lære. Det er en livsform, 
som under stadige nederlag og 
tilbagefald er groet frem i Vest-
europa i løbet af godt og vel 2000 
år, og som i sin lange og bevæg-
ede tilværelse har modtaget 
mange påvirkninger fra mangfol-
dige sider. Det er ikke noget i sig 
selv afsluttet. Derfor står debatten 
stadig om dets væsen. Det er ikke 
en sejr, som er vundet, men en 
kamp, som stadig går på. Det er 
ikke et én gang opnået resultat, 
men en opgave, som stadig skal 
løses på ny. Frem for alt er det ikke 
en lære, der kan doceres, og som 
man i en håndevending kan 
tilegne sig eller gå over til. 

Hal Koch 
Hvad er demokrati? 

Naar vi stemme vor Harpe idag 
Saa den festlig iblandt os kan klinge, 
Har vi ønsket, at Tonerne svinge 
Ud til dem, hvor Maskinernes Slag  
Bringe frem dette Flidens Produkt, 
Som saa gerne vi distribuere. 
Hvad de hjemlige Værker præstere, 
Med Importen til Slut vil faa Bugt. 

Naar ej saadan paa Sagen vi saa, 
Ja, da var vi tilsammen kun Gække. 
Hvorfor skal vi  

de ”Fremmede” række, 
Hvad herhjemme vi bedre kan faa? 
Nej vist ikke, - den Retning er slet. 
Højt vi raabe  

med ”Malm” i vor Stemme: 
Nu skal Kronerne blive herhjemme, 
Skabe Velfærd, ja trindt på hver Plet. 

Festsang i anledning af De Forenede 
Papirfabrikkers 10 års jubilæum 

15. september 1898 
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 Samtidig fandt vores industrialisering sted på et tidspunkt, hvor både 
arbejdere og investorer var knyttet til samme nationalstat, samme valuta, 
samme lokale økonomi. Investeringerne kom med andre ord den lokale øko-
nomi til gode, når afkastet blev gjort op. Uanset, hvilke ekstravagante udskej-
elser borgerskabet end måtte finde på at bruge deres penge til, så blev pen-
gene ikke trukket ud af landet, ud af økonomien, når varen var produceret.  
 I modsætning til globaliseringens investeringer, hvor 
overskud skabt i Indonesien eller Bangladesh går til at 
bygge herskabsvillaer og swimmingpools i USA? 
 Og i Europa og Japan. Eller Dubai og Saudi 
Arabien. Går til at købe videomobiltelefoner til vores 
forkælede unger. Til at købe fladskærmsfjernsyn til 
os selv. Gps-navigatorer til vores biler. Plastikopera-
tioner og psykofarmaka, fordi vi sidder og keder os 
foran spejlet. Samtidig med at vores egne arbejds-
pladser forsvinder.  
 Skalafri netværk: dem med de mange forbindelser 
får flere; flere varer, mere design, mere kompleksitet, flere 
memer, simpelthen! Dem med få forbindelser i forvejen, mister de memer de rent 
faktisk har, deres kultur forsvinder; de kommer til at stå i forbindelse med en masse 
taber-memer som ikke er særligt well-connectede! 
 Se nu, hvor hun kan! – Fordi vores eget demo-
krati opstod i en tid, hvor både kapital, arbejdskraft 
og den vælgende befolkning befandt sig inden for 
samme område og inden for samme valuta, så kom 
de politiske spørgsmål til at handle om, hvordan 
pengene i samfundet skulle fordeles eller anvendes.  
 Demokratiet kom til at handle om en række 
økonomiske og sociale spørgsmål som tog udgangs-
punkt i, hvordan samfundet skulle dele det overskud 
der kom af at nogle lagde penge på bordet, mens an-
dre knoklede hårdt dagen lang for at bygge de stole 
som skulle stå omkring bordet. 
  Forudsætningen for at demokratiet skal lykkes, er at 
det har en økonomi at være politisk instrument for? Demo-
kratiet er et produkt af industrialiseringen, af at samfun-
dets skalafri netværk forøgede sin kompleksitet – også ude i 
yderområderne, dér ude, hvor alle de ufede forbindelser be-
fandt sig? 

 
Og vi har Pligt,  

vor varme Tak at bringe 
Til hver en trofast ”Fælle” i vor Lejr, 
Mens højt vort Enheds-Banner  

vi vil svinge 
Og skride frem i fylket Flok til Sejr; 
Thi skal den naas,  

- da må vort Løsen være, 
Som hidtil, dette:  

”Frem mod fælles Maal!” 
For vor Forenings Fremgang,  

Held og Ære 
Begejstret nu vi tømme vil en Skaal. 
 

Endnu en festsang i anledning af De 
Forenede Papirfabrikkers 10 års jubilæum 

15. september 1898 

Hvor gammel er De? 
Treogtyve. 
Hvor bor De? 
I Leeds. 
Hvornår begyndte De at arbejde på 
fabrikken? 
Da jeg var seks år gammel. 
Hvad for en slags fabrik er det? 
En hørmølle. 
Hvori bestod Deres arbejde på fabrikken? 
Jeg stod ved aftagevalsen. 
Hvad var arbejdstiden på fabrikken? 
Fra klokken 5 om morgenen til klokken 9 om 
aftenen, når der var travlt. 
Hvor længe har De arbejdet så lang tid ud i 
én køre? 
I omkring et år. 
Hvad var den sædvanlige arbejdstid? 
Fra klokken 6 om morgenen til klokken 7 om 
aftenen. 
Hvor lang tid havde De til at spise i? 
Fyrre minutter midt på dagen. 
Var der afsat tid til morgenmad eller til at få 
noget at drikke? 
Nej, det måtte vi klar under arbejdet, som vi 
kunne bedst. 
Betragter De arbejdet ved aftagevalsen som 
slidsomt? 
Ja. 

Arbejdsforholdene på en fabrik, ca. 1815 
Øjenvidner til historien, 1991 
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 Det er næsten som at aflire marxistisk memsuppe i 3. klasse, er det 
ikke? 
 Jeg kan godt mærke at det føles bekendt... 
 Den memetiske kompleksitet voksede også på samfundets bund i for-
bindelse med vores industrialisering og demokratisering. Nemlig! Selv alle 
dem med de ”ufede” forbindelser fik bedre, flere og nye forbindelser og 
skabte grundlag for demokratiet. Gennem skattebetaling kanaliserede de-
mokratiet nemlig ressourcer ud til alle dem med de ufede forbindelser. 
 Fordi pengene blev inden for den samme nationalstat, så kom udviklingen 
alle til gode? – Også dem der egentlig blev ”udbyttet”? 
 Hvornår har du sidst sagt dét ord? 
 Jeg tror, vi taler 1982... 
 Ren nostalgi, med andre ord. – Men hvad sker 
der, når vi forsøger at demokratisere lande som ikke 
har nogen lokal arbejderklasse, middelklasse eller in-
vestorer?  
 Så kommer demokratiet til at handle om noget helt 
andet? 
 Spørgsmålet er nemlig: giver vores politiske 
paradigme med højre og venstre, republikanere og 
demokrater, borgerlige og røde, kapitalister og arbej-
dere, individualister og kollektivister, dem med pen-
ge og dem uden penge, overhovedet nogen mening i lande, hvor de økono-
miske forudsætninger ikke er til stede? Hvor den økonomiske infrastruktur 
ikke er co-evolutionær? 
 Hvis vi kommer med enormt komplekse fabrikker og memplexer til en økono-
mi der ikke er blevet industrialiseret endnu, så har de ikke råd til at indføre demo-
krati? 
 Så firkantet kan man ikke sætte det op. Men hvis multinationale virk-
somheder flytter rundt med investeringerne som det passer dem og gene-
relt trækker deres overskud ud af økonomien, så der kun er arbejdernes 
lønindtægter at beskatte og drive nationalstaten for, og så er vilkårene for 
nationalstaten og demokratiet radikalt anderledes, end da vi andre byggede 
vores demokrati op. 
 Dét man stemmer om, er i realiteten, hvordan pen-
gene i samfundet skal fordeles, og hvis samfundet slet ikke 
har rådemulighed over en stor del af de penge som får sam-
fundet til at løbe rundt, så er demokratiet hult? – Det er 
simpelthen en uudtalt forudsætning for at demokratiet skal 

Memetisk invasion 
By this time (early 1900s), most of the 
larger cities and more than half the 
states had established an eight-hour 
day on public works. Hardly less im-
portant were the workmen’s compen-
sations laws, which made employers 
legally responsible for injuries sustain-
ed by employees in the course of their 
work. New revenue laws were also 
enacted, which, by taxing inheritances, 
incomes, and the property or earnings 
of new corporations, sought to place 
the burden of government on those 
best able to pay. 

An Outline of American History 
published by: 

International Communication Agency 
Embassy of the United States of America 

Yet the most impressive new truth 
about natural resources in the era of 
McWorld is that even here debate 
about national interest or national 
independence is increasingly irrele-
vant. To be sure, econoic self-suffi-
ciency has a dream of all peoples from 
the outset of their collective hstories, 
especially those with democratic aspi-
rations. 
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lykkes at der er en økonomi at stemme om som alle deltager i? Og den forudsætning 
er mange steder slet ikke til stede? 
 Hvad skal man så stemme om? Kjolelængden? 
 Det eneste de har at stemme om i de muslimske lande er fundamentalister 
eller ikke-fundamentalister? Uden lokale investeringer og en co-evolutionær tekno-
logisk og økonomisk udvikling, så kan vi lige så godt vinke farvel til demokratisk 
stabilitet i Afrika, Mellemøsten og Asien? 
 Demokratiske valg vil i en eller anden grad al-
tid handle om tryghed og frihed, men hvad er der 
reelt at stemme om, hvis økonomien er styret udefra? 
 Så spørgsmålet er: kan man overhovedet stable 
et demokrati på benene, hvor der ikke er en intern, 
coevolutionær økonomisk udvikling i gang, og hvor 
der ikke er enten en solid eller en gryende middel-
klasse? Og dermed: er vores forsøg på at sprede de-
mokrati i Mellemøsten og andre steder i bund og 
grund bare på skrømt, så længe vi ikke giver dem 
chancen for at opbygge en økonomi der kan bære 
det?  
 Hvis vi vil have en stabil verden i fremtiden med demokrati globalt, så er vi 
nødt til at skabe de økonomiske forudsætninger for det? Vi er i virkeligheden nødt 
til at sørge for at der sker memetisk kompleksitetsforøgelse i alle dele af samfundene, 
når vi blander os? – Når vi forsøger at indføre demokrati rundt omkring, er det me-
met om demokratiet der er ude på egen hånd; det har intet at gøre med et ønske fra 
vores side om reelle forandringer? 
 Eller måske er det memet om frihandel der har 
koblet sig på memet om demokrati i håbet om en øget 
overlevelsesfordel i det fremmede, i stedet for at flak-
se derud alene? Har memet om frihandel blot fået et free ride på en række 
altruistiske formuleringer, udelukkende for at de stærkeste af vore økono-
miske memplexer – de multinationale virksomheder – skal overleve, og ikke 
for at gavne den coevolutionære, lokale kapitalisme i sig selv?  
 Det er den coevolutionære kapitalisme der er årsag-
en til vores egen velstand, men det er slet ikke ulandenes 
velstand, vores såkaldte demokratisering handler om? 
 For hvad er det præcis der sker, når vi møver os ud i verden og kom-
mer med alle vores memer som vi har haft siden Oplysningstiden, og tror at 
resten af verden vil falde på halen i benovelse over vores måde at praktisere 
demokrati og kapitalistisk økonomi på?  

Economic dependency meant political 
servitude internally as well as extern-
ally. In classical republican theory 
from pericles to Machiavelli and 
Montesquieu, the free society was the 
society sufficient unto itself in food 
and resources. Democrats thus dream-
ed of utopias whose political auto-
nomy rested firmly on economic 
independence, what they called 
autarky. It was not so much the free 
market but the independent market 
that would secure freedom for the 
city-state. (…) 

For nations like Japan and Switzer-
land, modernized and progressive but 
ressource poor, autarky has never 
been an option.  (…) 

Every nation, it turns out, needs 
something another nation has. 

Jihad vs. McWorld 
Benjamin R. Barber, 1995 
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 For slet ikke at tale om ytringsfrihed? 
 Hvis der ikke er en i forvejen egnet plads til vo-
res demokratiske memplex og det kapitalistiske mem-
plex i modtager-memplexerne, så vores memer kan 
passe ind på organisk vis, hvad får vores ”altruistiske 
demokratisering” så af konsekvenser? Kan ”vi” over-
hovedet implementere ”vores” memer i andre kulturer uden at slå de nu-
værende netværk i stykker? 
 God gammeldags kolonialisme? 
 Som vor mor og Cecil Rhodes lavede den! – Det går under navnene 
”demokrati” og ”frihandel”, men det er vel netop bemærkelsesværdigt at vi 
aldrig i vores vildeste fantasi kunne drømme om at købe noget – endsige 
betale en ordentlig timeløn for dét som mennesker i ulandene har lagt ar-
bejdskraft i – ting som det har taget mennesker tid at fremstille og som truer 
vores egne arbejdspladser – fra de lande som vi ønsker at indføre demokra-
tiet i?  
 Når vi endelig køber varer som det har taget 
tid at fremstille; mærketøj, mobiltelefoner, dvd-ma-
skiner til 200 kroner og andre livsnødvendigheder – 
og ikke bare olie eller sojabønner – så er varerne jo 
netop blevet fremstillet på de præmisser at det skulle 
tage så lidt tid og koste så lidt som muligt, så det 
kunne konkurrere med arbejdskraften i vores egne lande. Og desuden på de 
præmisser at de mennesker som så bruger deres liv på at samle vores mp3-
spillere og sy vores Gucci-penalhuse, ikke må organisere sig og opnå poli-
tisk bevidsthed.  
 Lige så bemærkelsesværdigt er det vel at den 
nation som sætter militær magt – som jo altså heller 
ikke ligefrem er gratis – bag al snakken om demokra-
tiet, også netop er nationen med den mest komplekse 
og kommercielle økonomi. 
 Den mest aggressive ”demokrati”-mem-spreder er 
verdens største økonomiske magt som for sit eget vedkom-
mende reelt kun har to partier og en stemmeprocent på 
under 50? – Hvor er fagforeningerne henne, når man har 
behov for dem? 
 De er faktisk på vej til fjernøsten! Vores egne 
fagforeninger samarbejder med fagforeningerne dér, 
hvor vores arbejdspladser flytter hen!  

The essence of fanaticism lies in the 
desire to force other people to 
change. The common inclination to 
improve your neighbor, mend your 
spouse, engineer your child, or 
straighten up your brother, rather 
than let them be. 

How to cure a fanatic 
Amos Oz, 2002 

As Perry Link describes it, the happy 
bargain Deng Xiao-ping offered the 
Chinese was basically ”Shut up and I’ll 
get you rich,” a formula that worked 
not only for his own subjects but with 
the American State Department as 
well. (…) 

China specialist Rhomas B. Gold is 
probably right to believe that ”The 
Communist Party is going to concen-
trate on the things it thinks it can do 
best—presumeably political control, 
media, education—and allow the 
economy to function by some of its 
own logic. Yet ironically, while the 
struggle against democracy has so far 
succeeded the struggle against lifestyle 
and culture is failing, precisely because 
the economy’s “own logic” is the logic 
of McWorld and seems far more likely 
to bring with it the vices of the West 
(its cultural imagery and the ideology 
of consumption as well as a “logical” 
tolerance for social injustice and 
inequality) than its virtues 
(democracy and human rights). 
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 ”Proletarer i alle lande, forener Eder!”  
 Der skulle global kapitalisme til, før det lykke-
des! 
 Men vil de lokale regimer og de virksomheder som 
flytter deres produktion ud, finde sig i det? 
 Det er jo så dét, som bliver interessant! Har vo-
res globalisering reelt noget med demokrati og frihed 
at gøre, eller er det bare et spørgsmål om at kunne 
sælge mere Coca-cola, flere BigMacs og Legoklodser med Harry Potter? 
Bakker vi reelt op om lønmodtagerne og deres krav om rimelige arbejds-
forhold og demokrati i de lande, hvor vi køber vores varer? Vil vi reelt 
demokratiet, pluralismen, trygheden og friheden globalt? Eller skider vi på 
de andres velfærd og menneskerettigheder, bare vi kan få billige sko? – I 
den forbindelse er det netop interessant at fagforeningerne jo rent faktisk 
spillede en ret stærk rolle i opbygningen af det amerikanske samfund. 
 I USA? 
 Lige i begyndelsen af det tyvende århundrede. 
 Så rene individualister er de altså ikke?  
 Kan du huske dét vi kaldte reformtiden i man-
dags? 
 Det var omkring år 1900? Kvinderne smed korset-
tet, og de nye videnskaber, og især lægevidenskaben, satte 
naturligheden i centrum. – Det er i virkeligheden fagfore-
ningerne og kapitalisterne i fællesskab, der har skabt vo-
res velstand? Socialismen og kapitalismen? Sammen? – Både-og! 
 Ironisk, ikke? For dem begge to...  
 I samspillet med demokratiet og opbyggelsen af de demokratiske nationalsta-
ter? 
 I modsætning til USA, så er Europa – som har den mest komplekse 
kultur, simpelthen i kraft af at vi har været igennem flest forskellige pendul-
epoker – den af de to kulturer som holder igen med den politiske mem-
spredning i øjeblikket. Vi har prøvet at kolonisere verden, og de memer der 
kom ud af dét, har skabt nogle problemer ude i verden som vi stadig slås 
med. Desuden har det skabt nogle modsætninger i vores egen kultur, nogle 
anomalier i forhold til kolonisering som gør os langsommere i optrækket og 
har flere forbehold. De memer har amerikanerne ikke nået at få endnu. 
 Det er en modningsproces? 
 Vi har været igennem noget de ikke har, de har været igennem noget 
vi ikke har, og tilsammen har vi og amerikanerne vores rødder i noget som 

Russia has acquired a Mafia well before it 
has established a free press. Vietnam is 
still governed by a hegemonic Commu-
nist Party, but also sports a five-star 
Hilton Hotel and seven golf courses to 
which its ranking members receive free 
memberships. You can buy almost any-
thing in the world you want in Singapore 
other than a fair trial. 

Jihad vs. McWorld 
Benjamin R. Barber, 1995 

 
It was clear to many people—notably 
Theodore Roosevelt—that most of the 
problems reformers were concerned 
about could be solved only if dealt with 
on a national scale. Roosevelt, who 
was passionately interested in reform 
and determined to give people a 
“square deal”, initiated his policy of 
increased government supervision in 
the enforcement of antitrust laws. 

An Outline of American History 
published by: 

International Communication Agency 
Embassy of the United States of America 
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vi først sent er begyndt at dele med resten af verden. Ikke for verdens skyld, 
men vores og vores memers skyld. Fordi vores memer – i kraft af at det to-
tale memplex som de har opbygget – er umådeligt stærke og overlevelses-
dygtige. Især sammenlignet med de memer og de memplexer som er uden 
for Europa og USA. 
 Den store kulturbulldozer? – Med en hormonbombe af en teenager bag rattet? 
 Men tryk avler som bekendt modtryk, og alle 
de andre memplexer kommer ikke til at vige pladsen 
frivilligt. Helt galt går det naturligvis, hvis vi forsø-
ger at eksportere memer som er i direkte modstrid 
med de memplexer som befinder sig i netværkene i 
forvejen.  
 Så har modtagerkulturerne måske ligefrem et im-
munforsvar? 
 Så må vi nemlig formode at modtagernetværket 
afviser de indtrængende memer med alle til rådighed 
stående midler og gør alle mulige krumspring for at opretholde konsensus i 
netværket. 
 Ligesom stalinismen afviste Darwin og fastholdt Lamarck, så afviser religio-
nerne Darwin og ytringsfriheden? 
 Et hus i splid med sig selv kan, som bekendt, ikke stå! 
 Hvis vi insisterer på at demokrati, ytringsfrihed og personlig frihed er 
så væsentlige at disse memplexer skal have en chance uden for vores egen 
kulturkreds – og det er vi formodentlig nødt til, for ellers begynder verden 
først for alvor at blive rigtigt ustabil – så er både vi og memerne nødt til at 
være smartere og finde de pladser i de andre memetiske netværk, hvor de 
passer ind på organisk vis, så processen bliver, om ikke co-evolutionær, så 
dog i det mindste noget der minder om det. Og det samme gælder naturlig-
vis de fremmede memer som forsøger at bide sig fast i vores netværk. 
 Ellers bider memplexerne fra sig? 
 Grrrroauw! Især, hvis der er nogen der forsøger at pille ved vores 
knudepunkter.  
 Som for eksempel ytringsfriheden? – Det er især knudepunkterne i de andres 
kulturer vi er kommet til at pille ved med vores demokratisering og insisteren på in-
dividets ukrænkelighed? 
 Og den eneste måde vi kan sprede memerne for demokrati, humanis-
me og pluralisme, det er ved at se os selv og vores memplexer udefra med 
de andres øje og tage til efterretning, hvordan det vil være hensigtsmæssigt 
at sprede vores memer, hvis de ikke skal støde på modstand. Vi er med 

Memetisk integration 
Hvis man læser de to værker, som står 
ved begyndelsen og ved slutningen af 
Lenins karriere som agitator, forbløffes 
man af, hvor utrætteligt og ubarm-
hjertigt han kæmper mod de sentimen-
tale former for revolutionær handling. 
Han ville uddrive moralen af revolu-
tionen, fordi han troede, og med rette, 
at den revolutionære magt ikke kan 
etableres, hvis man bevarer lydigheden 
mod de ti bud. 

Oprøreren 
Albert Camus, 1951 
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andre ord nødt til at finde ud af, hvordan folk kan integrere demokratiets 
memer i den kultur de allerede har. Og hvis der ikke skal være tale om en 
ny form for kolonialisme, hvor vi trækker vores løsninger ned over deres 
kultur, så vil det letteste formentlig være at vi støtter en coevolutionær ud-
vikling i deres økonomi, så den bliver stabil og solid; at vi hjælper med ud-
dannelse, så der kan skabes velstand, og folk har ressourcer til at tænke på 
medbestemmelse; at vi sender vores fagforeningsfolk ud for at give erfa-
ringerne videre, og – sidst men ikke mindst – at vi hjælper landene med in-
frastruktur, så samfundene har en mulighed for at udvikle sig. 
 Telefoner, veje, jernbaner? 
 Og så skal vi rent faktisk købe de varer som de har brugt kræfter på at 
producere, så de kan tjene nogle skattepenge hjem de kan stemme om at 
bruge. I stedet for blot at straffe dem der bryder reglerne og underminerer 
menneskerettighederne, så skal vi belønne dem der spiller efter humanistis-
ke regler ved at give dem noget at leve af. 
 Så kommer demokratiet af sig selv?  
 Hvad var pointen i Musashi? 
 At han havde en effekt på omgivelserne, men de på-
virkede også ham? Påvirkningen går begge veje? – En vok-
sen homo liquens skaber velstand omkring sig, og så får 
han fred og tryghed som belønning? 
 Det tager den tid det tager, og det tager formentlig en generation, 
men ja, vanskeligere er det næppe. Forudsat, vel at mærke, at det vitterligt 
er forarbejdede varer, vi køber. 
 Råstoffer er ikke nok? 
 Råstoffer kan holde despoter ved magten. Hvis 
vi insisterer på kun at købe varer som det har krævet 
mange hoveder og hænder at fremstille, så behøver 
vi i virkeligheden kun at holde øje med arbejdsfor-
holdene og stille fagforeninger og mindsteløn som 
krav. Så bliver velstanden automatisk distribueret ud 
til den brede befolkning; der opstår en middelklasse, 
og så følger ønskerne om medbestemmelse efter ganske af sig selv. Vi skal 
bare beslutte os for det og rent faktisk tage det alvorligt og efterleve det. 
 Det er et valg? 
 EU kunne jo vælge at gå i spidsen og sørge for at der blev købt løben-
de ind i de økonomier som lod sig reformere, og samtidig kunne vi insistere 
på at hvis vi skal købe noget som helst af nogen som helst, så skal menneske-
rettighederne overholdes, og ordentlige arbejdsforhold kan ikke gradbøjes.   

Action rightly renounced brings 
freedom: 
Action rightly performed brings 
freedom: 
Both are better 
Than mere shunning of action. 

Bhagavad-Gita 

Iran’s president denies the Holo-
caust, Hugo Chávez tells Western 
leaders to go to hell, and Vladimir 
Putin is cracking the whip. Why? 
They know that the price of oil and 
the pace of freedom always move 
in opposite directions. It’s the First 
Law of Petropolitics, and it may be 
the axiom to explain our age. 

 
Thomas L. Friedman,  May 2006 

www.foreignpolicy.com/ 
story/cms.php?story_id=3426 
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 Altså ikke et både-og? 
 Af og til er der nødt til at være et enten-eller. – 
Hvilket leder os tilbage til én af de ting vi indledte 
med at tale om: dilemmakulturen. 
 Fremtidens valg er komplekse? Der er ikke længere 
noget af dét vi vælger som er entydigt godt eller ondt?
 Kender du noget til Immanuel Kant? 
 Filosoffen? – Ikke andet end dét vi allerede har talt om. 
 Han opstillede den morallov der hedder ”handl kun efter den regel 
ved hvilken du tillige kan ville at den bliver en almengyldig lov”.  
 Gør ikke mod andre, hvad du ikke ønsker at de skal 
gøre mod dig? 
 Men formuleret så tilpas abstrakt at selv filo-
soffer kan forstå det. Hans pointe er at man ikke bare 
kan sætte sig selv over de regler som man gerne vil have skal gælde for alle 
andre. Tværtimod er man nødt til at handle sådan at hvis alle handlede på 
samme måde, ville der stadig være plads til os alle sammen. 
 Meget ”voksent” tænkt? – Men vel i realiteten ét fedt, hvis man ikke kan 
overskue konsekvenserne af sine handlinger alligevel. Hvad nu, hvis man står i et 
dilemma? 
 Kant tænkte, så vidt jeg ved, inden for en binær 
ramme. Han opererede, ligesom resten af vores vest-
lige filosofi, med rigtigt og forkert, sort og hvidt. Han 
havde ikke hverken superpositionen, yin og yang 
eller den fuzzy gråzone med. Men det er dér mange af fremtidens spørgs-
mål kommer til at befinde sig.  
 Så vi kan ikke bruge Kant? 
 Jo, absolut! Det ville være dumt at opgive hans princip om kun at be-
handle andre, sådan som man også gerne selv vil behandles. Men vi er nødt 
til at skelne mellem de problemstillinger, hvor vi kan overskue konsekven-
serne, og der er tale om et enten-eller, og de situationer, hvor vi ikke kan 
overskue konsekvenserne, og der er tale om et både-og. 
 Når vi kan overskue konsekvenserne, er der tale om et ja/nej-spørgsmål, når 
vi ikke kan overskue konsekvenserne, er der tale om et dilemma? 
 Lad os i det mindste gøre det fuzzy og sige: når vi kan overskue kon-
sekvenserne, er der i højere grad tale om ja/nej-spørgsmål, end når vi ikke 
kan overskue konsekvenserne. – Der er jo i øvrigt også dilemmaer, hvor 
man sagtens kan overskue konsekvenserne; der er bare ikke noget binært 
rigtigt eller forkert svar alligevel. 

Etik og moral 
Vær ikke alt for retfærdig, og 
overdriv ikke din visdom; du kan 
bringe dig selv i fordærv. Vær ikke 
for uretfærdig, og vær ikke en 
dåre; du kan dø før tid. Det er 
bedst, at du holder fast i det ene 
og ikke lader din hånd slippe det 
andet. Den som frygter Gud, lever 
ved dem begge. 

Prædikerens Bog 

 
At være velgørende når og hvor man 
kan er en pligt 

Grundlæggelse af moralens metafysik 
Immanuel Kant 

Uskyldighed er en storartet ting; det 
er blot kedeligt at den ikke lader sig 
bevare og at den let kommer på 
afveje. 

Grundlæggelse af moralens metafysik 
Immanuel Kant 
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 Men lige netop dét med at kunne svare ja/nej eller være i tvivl og stå i 
et dilemma, den forskel definerer jeg som forskellen mellem moral og etik, 
og som oftest hænger det også sammen med, hvorvidt vi kan overskue kon-
sekvenserne eller ikke kan overskue konsekvenserne af vores valg.  
 Skåret firkantet ud, så er moral enten-eller, mens etik er fuzzy eller komple-
mentær? 
 Der er en masse forklaringer på forskellen mellem etik og moral, men 
jeg definerer dem netop med den grænsedragning som du lige sagde. – Dog 
er grænsen mellem dem ikke skarp, men fuzzy.  
 Moralen vedrører typisk ting der ligger faste 
konventioner for; derfor er det ingen sag at afgøre, om 
denne eller hin handling er moralsk eller umoralsk, 
etikken derimod handler i høj grad om alt det som vi 
ikke har prøvet før; derfor er der ingen konventioner, 
og så bliver det straks vanskeligere.  
 Etikken er kompleks, moralen er i en eller anden grad simpel? – Fremtidens 
dilemmaer trækker os over i etikkens sfære og væk fra moralen? 
 Moralen kan vi sige ”ja” og ”nej” til, etikken er som regel et ”måske”. 
– Er det umoralsk at stjæle? Ja. Er det uetisk at stjæle? Måske. Hvis man nu 
er Robin Hood og stjæler fra de rige og giver det til de fattige som ellers 
sulter?  
 Den samme handling kan altså både være umoralsk og etisk på samme tid? 
 Eller i hvert fald i overvejende grad etisk eller i overvejende grad mo-
ralsk. Moralen handler om, hvorvidt jeg holder reglerne eller ej, enten-eller. 
Etikken handler om, hvor stor en pris jeg er villig til at betale for mine valg, 
mere-mindre. Hvis du er nødhjælpsarbejder, og du i en akut situation bry-
der ind i et lager for at skaffe medicin du ikke har lov til at tage? Selvom du 
godt ved at det på længere sigt vil skabe et forsyningsproblem. Men folk 
omkring dig dør lige nu! Så er det ikke et spørgsmål, om det er etisk eller 
uetisk, men hvor etisk eller uetisk det er.  
 Hvad så med det modsatte? 
 Uetisk, men moralsk på samme tid? Hvis man 
for eksempel nægter sin ægtefælle skilsmisse, selvom 
begge parter ikke kan udstå hinanden? Der er ingen 
tvivl om at det er moralsk, men præcis hvor etisk el-
ler uetisk det er, det kunne man nok skændes længe 
om. Især hvis der er børn involveret.  
 Etik og moral kan altså blande sig på kryds og tværs?  
 Det er slet ikke noget problem. 

Derfor er der intet valg uden 
fornuft og tænkning og moralsk 
sædvane, for rigtig adfærd og det 
modsatte heraf eksisterer ikke uden 
tænkning og moralsk sædvane. 

Etik 
Aristoteles (384-322) 

Verdsligheden er det aandelige 
Rige i Tilværelsen, den Viljes Rige, 
som skaffer sig Eksistens. Følelse, 
Sanselighed, Drifter er ogsaa For-
mer for det indres Virkeliggørelse, 
men forbigaaende i de enkelte 
Ting. For de er Viljens foranderlige 
Indhold. Men det, som er retfær-
digt og sædeligt, tilhører den væ-
sentlige Vilje, som er til i sig selv, 
som i sig selv er almen. 

Forelæsninger over Filosofiens 
Historie 

G.W.F. Hegel, 1821? 
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 Og hvor vi tidligere hovedsagligt stod over for moralske valg, så kan jeg for-
nemme at din pointe er at vi i fremtiden hovedsagligt kommer til at stå over for 
etiske valg? 
 Af tre årsager. For det første, fordi de valgsituationer vi står i i dag, er 
langt mere komplekse end de har været tidligere, og derfor er det også ble-
vet langt vanskeligere at gennemskue konsekvenserne af de valg vi træffer.  
 For det andet, fordi moralen handler om nogle konventioner vi har 
skabt som samfund. Moralen kan kun tage højde for situationer, vi som kul-
tur allerede har været i før. Etikken derimod handler ofte om alt det vi ikke 
har stået ansigt til ansigt med tidligere. I etiske spørgsmål skal vi typisk 
træffe beslutninger om noget vi ikke har nær så store erfaringer med som i 
de moralske spørgsmål – hvilket naturligvis hænger sammen med den før-
ste årsag: at valgsituationerne er blevet mere komplekse.  
 Endelig er den tredje årsag, nemlig at samfun-
dene er i opløsning. I takt med at de traditionelle 
samfundsformer er i opbrydning, og vi i så høj grad 
accepterer individets rettigheder, så er vi også mere 
tilbøjelige til simpelthen at blæse på moralen. 
 Fordi den forudsætter et fællesskab som har formuleret den? 
 Og når vi ikke længere accepterer præmisserne for fællesskabet, hvor-
for så acceptere dets moral? Derfor kommer vægten i langt højere grad til at 
ligge på etikken. Men den væsentligste årsag er nok trods alt at de valgsitu-
ationer vi står i, er langt mere komplekse, end de har været tidligere. Fordi 
det bliver vanskeligere og vanskeligere at overskue konsekvenserne af de 
valg vi træffer.  
 Samtidig med at det hele går hurtigere og hurtigere 
og vores lineære tidsopfattelse kommer til at spille fallit? 
 Og derfor er vi nødt til at etablere nogle etiske 
knudepunkter eller fyrtårn i vores verdensforståelse, 
nogle langsigtede – hvad dét så end vil sige – pejle-
mærker, for ellers så skrider det hele. Vores viden er 
steget eksponentielt, men det er vores ansvar dermed 
også.  
 ”There’s no such thing as a free lunch” som de siger 
i USA? 
 Det er nemlig lige præcis dét der ikke er. Dér, hvor det kommer mest 
til udtryk, er naturligvis også inden for de områder som berører de mest 
komplekse aspekter af vores liv, vores dagligdag og vores samfund, nemlig 
naturvidenskab og teknologi, og hvad vi skal bruge dem til. Både den kom-

 

In the world of McWorld, the 
alternative to dogmatic traditionalism 
may turn out to be materialist 
consumerism or relativistic secularism 
or merely a profitable corruption. 

Democracy’s ties to McWorld are at 
best contingent. Shopping, it is true, 
has little tolerance for blue laws, 
whether dictated by pub-closing 
British paternalism, Sabbath-observing 
Jewish Orthodoxy, or no-Sunday-
liquor-sales Massachusetts Puritanism; 
but intolerance for blue laws is hardly 
a condition for constitutional faith or 
a respect for due process. 

Jihad vs. McWorld 
Benjamin R. Barber,1995 
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mercielle forskning og den rent akademiske grundforskning. Der er faktisk 
ikke særligt mange simple spørgsmål tilbage.  
 Hvad skal vi mene om de genmodificerede afgrøder, for eksempel?  
 Er de løsningen på alverdens sultproblemer, eller er det at spille rus-
sisk roulette med kommende generationers madforsyninger? Skal vi bremse 
drivhuseffekten med globale miljøkrav som alt andet lige vil forhindre ulan-
dende i at opnå en rimelig materiel levestandard inden for en overskuelig 
fremtid? Skal vi fortsætte forskningen i vacciner mod de biologiske våben 
som terrorister kunne tænkes at udsætte os for, når det mere end én gang er 
sket at man som et led i forskningen er kommet til at frembringe organis-
mer som er langt mere farlige end de oprindelige mikroorganismer som 
forskningen skulle beskytte os imod? 
 Hvad? 
  Det er faktisk en af ulemperne ved forskningen i at beskytte os: man 
er kommet til at frembringe endnu farligere ting end dét vi stod over for til 
at begynde med. Skal vi fortsætte med det? 
 Skal vi forbyde doping eller bare give det fri?  
 Vi kan jo alligevel ikke styre det. Og hvad skal vi i så fald stille op 
med al anden medicin som forbedrer vores præstationer? – Methylphenidat 
eller Ritalin som vi talte om i mandags, og som ti procent af de amerikanske 
børn bliver dopet med for at sidde stille i skolen. Hvad med lykkepiller? 
Ville det ikke være rart, hvis vi var lykkelige alle sammen? 
 Ecstasy og narkotika i det hele taget? 
 Hvorfor frigiver vi det ikke bare og lader folk selv afgøre, hvad de har 
lyst til at putte i sig? Det ville lovliggøre det og sænke priserne, og så ville 
hele den kriminelle industri omkring det kollapse. Så ville det heller ikke 
længere være en god forretning at gøre folk afhængige af stofferne, og så 
ville forbruget falde. 
 Men hvis man gav det hele fri, hvad så, hvis nogen havde råd til intelligens-
fremmende medicin og andre ikke havde, så ville alle de rige blive kloge og de fattige 
ville forblive dumme?  
 Og så ville de rige snyde de fattige endnu mere.  
 Hvad med de medicinske muligheder i stamceller fra fostre? Ville det 
ikke være skønt at kunne kurere Parkinsons og sclerose? Vi kunne også sør-
ge for kun at få raske børn? I hvilket omfang skal vi fravælge børn med u-
ønskede arvelige sygdomme eller skavanker som vi ikke orker at være for-
ældre til? I det isolerede tilfælde kan beslutningen måske være meget sim-
pel, men når summen af individuelle beslutninger begynder at tegne sig, så 
har vi måske lige pludselig skabt et samfund, hvor vi ikke respekterer men-
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neskeliv, med mindre de lever op til nogle meget snævre krav for nytte og 
æstetik.  
 Og så har vi balladen? 
 Så har vi nemlig balladen! For hvor stopper vi 
så? Ved dem med sukkersyge? Dem med Downes 
Syndrom? Dem med fregner? Skal det være intelligensen som er afgørende? 
Hareskår? Skal de udviklingshæmmede have lov at sætte børn i verden, 
selvom om de ikke har store chancer for at give deres barn et liv der ligner 
andre børns? For slet ikke at tale om at de i stor udstrækning vil være totalt 
uegnede til at opdrage deres børn og i hvert fald ude af stand til selv at 
forsørge dem. Men skal vi forbyde dem at få børn? 30’ernes projekter med 
tvangssteriliseringer er jo ikke ligefrem noget vi er stolte af i dag. Der er 
ikke nogen entydige svar, men der er et kontinuum af mere eller mindre 
rigtigt, og ét eller andet sted der inde på den fuzzy skala ligger vores beslut-
ninger og er mere eller mindre etiske. Men selve skalaen er jo heller ikke 
fast. Den bevæger sig. Hvad der er etisk i én sammenhæng er det ikke nød-
vendigvis i en anden.  
 Skalaen er ikke alene fuzzy, den er i bevægelse? 
 Den er en proces i bevægelse; gårsdagens beslutninger har givet os de 
resultater vi slås med i dag; tidligere tiders handlinger har givet os de erfa-
ringer vi skal bygge vores næste beslutninger på. Etikken er også en proces.  
 Bortset fra moralen som ligger fast? 
 De flytter sig begge to! Der er mere tale om at 
moralen bliver eroderet bort eller at nye fænomener 
får en plads i vores kultur i takt med at vores sociale 
omgangsformer ændrer sig. Hvor det måske ikke 
længere er umoralsk at gå i seng med hinanden in-
den ægteskabet, så er der måske til gengæld dukket 
nogle nye regler op med hensyn til, hvordan man definerer, hvad det vil 
sige at være kærester, hvem af sine venners gamle kærester man kan tillade 
sig at bolle med og så videre. Der vil altid være sociale konventioner som i 
binær form definerer, hvad vi må og ikke må, når vi er sammen, men de 
etiske spørgsmål kommer til at trænge sig mere og mere på. 
 Fordi verden er blevet mere kompleks? Og fordi vores valg også er blevet det? 
 Fordi vores materielle forbrug er ramlet mod loftet for, hvad jordens 
økologiske system kan bære. Fordi vores teknologi i løbet af nul-komma-
fem opnår global spredning – ligesom vores forurening. Fordi vi har udvik-
let teknologier som kan gribe radikalt ind i de næste generationers livsvil-
kår og selvforståelse som mennesker. Fordi vi har udviklet ting, vi knapt 

Det Etiske Råd sætter menneske og 
maskine til debat. Se film og læs 
artikler om cyborgs og robotter. 

www.homoartefakt.dk 

 
Elaine: 

You know that your problem 
is? Your standards ar too 
high. 

Jerry: 
I went out with you. 

Elaine: 
That’s because my standards 
are too low. 

Seinfeld 
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nok selv kan forstå eller fatte konsekvenserne af. Fordi vi ikke længere kan 
feje ”de andre” af banen som uværdige liv som vi er i vores gode ret til at 
slå ihjel. Vanvittigt ubelejligt, når man nu har været vant til konstant stig-
ende levestandard og uanede muligheder, men ikke desto mindre en kon-
sekvens af en globaliseret og voksen selvforståelse.  
 Alle valg som vi træffer, det være sig som for-
brugere, som stater, som folk, som virksomhedslede-
re og som kunstnere, har en effekt på den verden 
som vi alle sammen lever i. Nogle konsekvenser er 
naturligvis mindre end andre, men når du står nede i 
dit lokale supermarked og skal have et stykke guf til 
aftenkaffen, så har du rent faktisk muligheden for at 
vælge chokolade fra bønder som bliver betalt for 
deres arbejde og kan sende deres børn i skole, eller 
chokolade fra plantager, hvor folk slider sig op under 
slavelignende forhold og reelt ikke har nogen mulig-
hed for at slippe væk. Det hele er et spørgsmål om, 
hvor langt du selv og andre mener at dit ansvar går; 
om du har en etisk forpligtelse over for dine medmen-
nesker, eller vi blot er os selv nærmest. 
 Det er prisen for min velstand? Der følger et ansvar med? 
 Hvis du mener at alle mennesker har visse frihedsrettigheder, og du 
er nogenlunde oplyst om tingenes rette sammenhæng, ja, så er der faktisk 
ingen simple valg tilbage.  
 Hvad der før var et enten-eller valg, mørk eller lys chokolade, er pludselig 
gået hen og blevet et helt lille netværk i sig selv? Skal jeg støtte bønderne i Mellem-
amerika og spise mørk chokolade og leve op til mine idealer, eller skal jeg købe et 
eller andet industriprodukt med ferskenfyld som jeg ikke aner, hvor kommer fra, og 
som Charlottes unger vil æde i kilovis – og være ligeglad? 
 Ja, dét er jo et dilemma! 
 I en kompleks og global verden griber vores 
valg ind i hinanden. Det har de jo i og for sig altid 
gjort, vi var bare ikke tidligere udstyret med farve-
fjernsyn og internet som kunne bringe billeder af 
elendigheden ind i vores stuer, og vi havde heller 
ikke solgt fjernsyn og internet til dem som vi under-
trykte, så de kunne se, hvor fedt vi andre havde det. 
 Det korte af det lange er at i fremtiden er det 
ikke kun statslederne og alle dem med magt rundt omkring som står over 

Ansvar 
Screenage-style politics encourage a 
more open approach toward 
governance. Instead of instituting 
policies in order to curb our natural 
behaviors—until now presumed to be 
selfish and evil—we are to erode 
such policies by creating an atmos-
phere of irrevernt positivism. The 
screenage activist assumes a certain 
level of intelligence on the part of 
the general population and seeks to 
disseminate information, promote 
networking, and provoke action in as 
natural a way as possible. It amounts 
to a restoration of arrogant, youth-
ful optimism. 

Playing the Future 
Douglas Rushkoff, 1996 

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

Lucy’a Legacy 
Alison Jolly, 1999 
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for at skulle træffe etiske valg; grænsen rykker tættere og tættere på os an-
dre også, og vi er faktisk allerede blevet suget ind i området. 
 Etikken er blevet demokratiseret? 
 Det kan du godt kalde det. Det er i hvert fald prisen for de friheder 
som kommer med demokratiet, globaliseringen og al den materielle vel-
stand som vi har. Hvis vi accepterede at leve i en diktaturstat – det være sig 
ideologisk eller religiøst diktatur – uden ret til selv at bestemme, hvad for 
noget tøj vi ville gå i, uden selv at kunne vælge de jobs som vi har lyst til, 
uden selv at kunne vælge, hvor vi gerne vil bo, og hvilken bil vi gerne vil 
køre i, uden adgang til at se de film vi gerne vil se, eller spise den mad som 
vi har lyst til, uden mulighed for at læse de bøger eller blade og aviser som 
vi gerne vil, så kunne vi også afskrive os ansvaret for de relativt få valg som 
vi så rent faktisk havde tilbage.  
 Men i et demokrati, hvor vi hele tiden vælger både det ene og det an-
det, der er netop også etikken og dermed ansvaret blevet demokratiseret. 
Der findes ikke nogen landsfader eller profet vi kan skyde skylden på; der 
er kun summen af individuelle handlinger. Desuden er du selv ansvarlig for 
at forholde dig til dilemmaerne og tage etikken alvorligt. Voksne, selvreflek-
teret selvklarovre individer spørger nemlig ikke deres præst til råds om, 
hvordan moralen er, og anser hans svar for autoritativt. De tænker selv og 
diskuterer dilemmaerne som jævnbyrdige mennesker. 
 Moralen er et teenage-fænomen, hvor vi i virkeligheden ikke var modne nok 
til at tage ansvaret selv. Derfor skulle vi have tankepoliti og religiøse dogmer. Som 
voksne er vi nødt til at forholde os til etikken, fordi vi tvinges ud i dilemmaerne selv. 
– Eller rettere: vi står nu i en masse dilemmaer, og det tvinger os til at blive voksne? 
 Og det tvinger os til at blive voksne i fællesskab: ansvaret vedrører 
både vores individuelle ansvar for hinanden som individer, vores individu-
elle ansvar over for samfundet, samfundets ansvar over for os som indivi-
der, og vore forskellige samfunds ansvar over for andre samfund. 
 Nationernes ansvar over for hinanden? 
 Virksomhedernes ansvar over for nationerne, nationerne over for FN, 
WTO over for virksomhederne, golfklubberne over for fagbevægelserne, 
fagbevægelserne over for investorerne, nationerne over for individerne, in-
dividerne, nationerne, virksomhederne og kaffeklubberne over for miljøet 
og, ja, nationerne over for nationerne. – For slet ikke at tale om at tage an-
svar for sig selv. 
 Som er dét selve voksenheden i sig selv handler om? – Og dertil kommer så 
alle de andre ansvar, og det hele er et gigantisk netværk som er fraktalt opbygget, og 
vi har ansvar både opad og nedad og ud til siden i netværkets forskellige niveauer? 
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 Og selvom der er ”størrelsesforskel”, så er der ikke nogen som sidder 
i ”toppen” og har det overordnede ansvar. Vi er nødt til at lære at se os selv 
som ligeværdige aktører med gensidigt ansvar. Pointen med netværkene er 
at der netop ikke er nogen der styrer dem. – Og dét leder os faktisk frem til 
det næste aspekt af fremtiden som vi skal til at tale om, nemlig ledelses-
strukturen. 
 Vi skal lede os selv? Dér hvor pubertetsepoken hav-
de sin magtpyramide, dér skal vi nu alle sammen til at fin-
de ud af at manøvrere rundt i en række netværk? 
 Og vi skal selv være med til at skabe de net-
værk, vi gerne vil indgå i. Så vi har nogen at dele an-
svaret og opgaverne med.  
 Vi skal altså ikke stå mutters alene med alle de etiske 
dilemmaer? 
 Nej, det ville da være dumt! Men den store for-
skel er at kongen eller paven eller direktøren i toppen 
ikke længere kan løse vores problemer for os. 
 Pyramidemodellen som kendetegnede hele pubertetsepoken var god, 
så længe samfundet byggede på at folk blev boende nogenlunde det samme 
sted hele livet og forblev i den gruppe de var født ind i. Social immobilitet, 
med andre ord. Den var også fin, så længe samfundet ikke var mere kom-
plekst end at en konge eller regering kunne overskue udviklingen og sin 
magtposition fra et mere eller mindre centralt hold. Og så var det en uudtalt 
forudsætning at der var forskel i oplysningsgraden mellem top og bund; at 
toppen kunne gennemskue bunden, mens bunden til gengæld ikke kunne 
gennemskue toppen. 
 En ubalance simpelthen? 
 Hvis ikke man er smartere end dem man rege-
rer, så kan man ikke regere dem. Man kan godt tage 
livet af dem, men man kan ikke regere dem. Endelig 
var pyramidemodellen en perfekt ledelsesform i er-
hvervslivet, så længe virksomhederne hovedsagligt 
producerede mange eksemplarer af den samme slags, og hele produktionen 
var tilrettelagt omkring gentagelse af rutiner, altså det traditionelle industri-
samfunds masseproduktion. 
 Men alle de fire forudsætninger er faldet bort nu – eller i hvert fald er 
de blevet suppleret med andre omstændigheder. Pyramidemodellen magter 
ikke længere at holde sammen på hverken samfund eller virksomheder.  
 Det er derfor alle taler om netværkssamfundet? – Eller i hvert fald gjorde det 

Ledelses- og 
samfundsstruktur 
Disse fire er små på jorden, 
men visere end de vise: 
Myrer er et folk uden styrke, 
men de skaffer sig føde om 
sommeren; 
grævlinger er et folk uden magt, 
men de indretter deres bo på 
klippen; 
græshopper har ingen konge, 
men de drager samlet ud i god 
orden; 
firben kan fanges med hænderne, 
men de findes i kongepaladser. 

Ordsprogenes Bog 

Slaven og de, der har det elendigt i 
nutiden og ingen forventning om him-
melsk trøst, får at vide, at i det mindste 
fremtiden hører dem til. Fremtiden er 
den eneste form for ejendom, som 
herskerne gerne lader slaverne beholde. 

Oprøreren 
Albert Camus, 1951 
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for et par år siden? Har det ikke vist sig at folk bliver både frustrerede og stressede 
på de arbejdspladser, hvor der ikke er nogen der tager ansvar og går i spidsen? Er 
det ikke en fiasko i praksis? 
 Jo, stort set. Folk kan ikke overskue det, fordi det er alt for komplekst 
til de hjerner vi har. Specielt, hvis det er noget vi bliver tvunget til, og hvis 
vi ikke kan regne med at verden i morgen ser ud nogenlunde som i dag. 
Derfor er det også vigtigt at det ikke bliver et enten-eller, hvor alle pyrami-
der rives ned, og 80-90% af os pludselig bliver totalt lost i vores eget liv. Det 
er nødvendigt at vi indretter os med et både-og, hvor mange af pyramider-
ne får lov til at blive, mens der også er muligheden for en netværksstruktur 
og netværkskultur, dér hvor der er behov for det. 
 Men netværkssamfundet kommer vi ikke udenom. Det er nemlig den 
naturlige konsekvens af – såvel som forudsætningen for – at vi nu bevæger 
os ind i et voksent samfund, hvor vi ikke længere behøver at have en top til 
at fortælle os, hvordan vi skal opføre os. For det er der nemlig alligevel ikke 
nogen der kan overskue. – Når verdens mægtigste mand og hans nærmeste 
rådgivere trækker verdens p.t. eneste supermagt ind i et militært morads og 
samtidig lokker sine allierede med i sumpen, så er det jo ikke, fordi vores 
nuværende politikere er større tumper end fortidens, så er det, fordi problem-
stillingerne er mere komplekse end de nogensinde har været tidligere. 
 Lincoln og Churchill havde begået samme fejl? 
 Det gjorde Chamberlain jo. – Selvom netop han blev fremhævet som 
skræmmeeksemplet på, hvordan man ikke skulle håndtere Irak. 
 Problemstillingerne er blevet så komplekse at 
der ikke er nogen der kan overskue eller rumme det 
hele på én gang, og de kan derfor heller ikke regulere 
det hele på én gang. Heller ikke i mindre skala, inden 
for det enkelte samfund, inden for den enkelte virk-
somhed. I stedet forventer vi af hinanden at vi selv kan finde ud af at over-
holde landets love, udvise etisk ansvarlighed, indgå i dialog med offentlige 
institutioner og hinanden, tage ansvar på arbejdspladsen og overfor de in-
stitutioner som vi anbringer vores børn i, søge oplysning i forvaltningen og 
det politiske liv, uddanne os og bidrage til fællesskabet, tage vare på os selv 
og vores nærmeste, i det hele taget indgå som selvstyrende og selvregule-
rende enheder i samfundets skalafri netværk.  
 Farvel trygge arbejdsplads og værkfører som sætter mig i arbejde? Farvel 
politiske parti som jeg kan være medlem af hele livet? 
 Goddag homo liquens, goddag fagre nye verden, og goddag eget 
ansvar. 

The complex issue of existential 
insecurity brought about by the process 
of globalization tends to be reduced to 
the apparently straightforward issue of 
“law and order”. 

Globalization 
Zygmunt Bauman, 1998 
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 Både ansvar for de andre og ansvar for dig selv. – Og 
hvor vellykket dét er, det så man jo tydeligt i årets Tour de 
France – eller hvad? 
 Fordi vi stadig leger teenage-lege, hvor vi par-
tout skal have en alfahan placeret i toppen som vin-
der, mens alle de andre er ikke-vindere – og hvilken 
hæderhungrende teenager og alle hans pubertets-
sponsorer vil ikke gerne til tops i selviscenesættelses-
pyramiden?  
 Men alle dopingskandalerne viser netop at vi 
forventer ansvarligheden. Vi har netop mistet respek-
ten for de mænd som valgte at dope sig, fordi de ikke 
var deres ansvar voksne. Med alle de valgmulighe-
der som byder sig, er det bare ikke alle der er valgene 
voksne, og med netværkene, hvor vi selv har ansvaret 
for at fungere sammen med de andre i netværket, der bliver der stillet end-
nu større krav til os. Og dét er der selvfølgelig nogle der ikke kan overskue.  
 Som vil komme til at gå til grunde? 
 Med mindre de af os som godt kan finde ud af 
det, er os vores ansvar bevidst og indretter samfun-
det, så man kan få et liv, selvom man ikke kan klare 
de konstante krav om personligt ansvar, om at have antennerne ude og om 
at fungere i alle mulige netværk og om forandring og omstilling.  
 Og så er vi tilbage ved vores fatteevne: skal vi indrette et samfund som alle 
kan forstå, eller skal de svageste have indopereret en chip i nakken og blive homo 
liquens på den vildt ufede måde? 
 Eller skal de stærkeste, alle dem som trives i 
denne her omskiftelighed, bare lade de svage sejle 
deres egen sø totalt og overlade dem til hvem der nu 
end måtte samle dem op og love dem tryghed og faste rammer.  
 Religionen for eksempel? 
 Ikke den gode, pluralistisk indstillede og oplyste kristendom som vi 
kender fra den kirke som ingen af os gider at gå hen i, men den snæversyne-
de, fordummende og intolerante religion, hvor man afgrænser sig binært fra 
omgivelserne gennem dogmer, fjendebilleder, idioti og terror.  
 Teenager-religionen? Som er den der sætter gang i 
foragtcentrifugen? 
 Som voksne individer i et voksent samfund bli-
ver vi nødt til at indrette vores sociale, politiske og 

 

The hottest new toys for kids aren’t 
really toys at all, but highly ad-
vanced forms of goo. (…) Gak and 
Floam celebrate slime for its own 
sake, and serve as a great example 
of the way kids cope first with 
cultural crises. Gak initiates the 
process of social and sexual intimacy 
as it directs us toward an appreci-
ation of life without role models, 
expertise, conflicts, stories, or 
metaphor. You can’t “win” at Gak. 
There’s no end to the game. You just 
put it in its ”splat” until next time. 
In its own small way, Gak represents 
a non-apocalyptic model of reality, 
and it comes from the world of 
children. 

Playing the Future 
Douglas Rushkoff, 1996 

 
Man kan formode at markedsspillets 
fortsatte popularitet i det mindste til 
dels skyldes den kendsgerning, at det 
stort set har monopol på at være det 
eneste redskab til selvkonstruktion og 
opnåelse af individual autonomi. 

Jo mindre frihed der findes i det sociale 
livs øvrige sfærer, jo stærkere er det 
folkelige pres i retning af en udvidelse 
af forbrugerfriheden – koste hvad det 
vil. 

 
 

Dette pres vil måske kun aftage, hvis 
andre områder af det sociale liv åbnes 
for udøvelsen af den individuelle frihed 
– det gælder især de felter, der vedrører 
produktion, lokalstyre og national-
politik. 
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økonomiske institutioner, så de kommer til at fungere for alle. Men vi 
slipper ikke uden om netværkene frem for pyramiderne, for de skalafri 
netværk er formentlig de eneste strukturer som klare den dynamik som et 
verdenssamfund og et globalt videnssamfund er udtryk for.  
 Du mener at det er urealistisk med en verdenspræ-
sident, for eksempel? 
 Jeg mener at det ikke er ønskeligt med en ver-
denspræsident. Men at vi i stedet er nødt til at tænke 
kloden som en række interagerende netværk og selvorganiserende systemer, 
og for at sikre vores gensidige tryghed og frihed i selskab med hinanden, så 
er vi nødt til at skabe nogle spilleregler i dette globale netværkssamfund.  
 Og der kommer så retsstaten ind i billedet igen? 
 Det er jo i princippet ikke anderledes end vores 
foreningslovgivning her i landet. Hvem som helst kan 
starte en forening og kan, inden for lovens rammer, 
lave sine egne vedtægter for foreningen. Dét må vi 
også kunne gøre globalt, kontinentalt, nationalt og lokalt, og så må vi gen-
nem disse netværk give hinanden den største sikkerhed, personlige frihed 
og mulighed for individuel udfoldelse under ansvar. 
 Det kræver simpelthen en nytænkning af alle kendte systemer? 
 Fordi alle kan flytte sig: individer, virksomheder, ngo’er, fagbevægel-
ser, penge og investeringer. Vi er nødt til at opfinde nye rammer, regulerin-
ger og regler for vores samfund og samvær.  
 Hvis vi ikke skal miste vores tryghed og frihed? 
 Og spørgsmålet er dels, hvor hurtigt det kan gå, om det kan gå hurtigt 
nok, så de eksisterende demokratiske og samfundsmæssige institutioner ik-
ke løbes over ende af en udvikling der sætter dem ud af kraft, og dels hvor 
hurtigt det bør gå, så det ikke går for hurtigt, og en stor del af os bliver mar-
ginaliserede og ikke længere formår at bevare fodfæstet i samfundet. 
 Det skal gå både hurtigt og langsomt på én og samme gang? 
 Skynd dig langsomt, ja min skat! Der er ingen nemme løsninger, kun 
etiske spørgsmål og dilemmaer. Blandt andet, hvordan man i så fald skal 
sætte magt bag disse regler i et globalt samfund? Vi kan jo næppe regne 
med at alle går hen og bliver de her voksne og ansvarlige mennesker. Ikke 
på en gang, i hvert fald. 
 Der er nødt til at være et internationalt politi? 
 Nok snarere en udvidelse af det internationale politisamarbejde som 
allerede eksisterer, men selv dét kræver en del juridisk og lovgivningsmæs-
sigt arbejde som kommer til trække tænder ud! Specielt, når verden bliver 

 

Nogle sociologer peger på de mange 
sociale bevægelser, der alle som én og 
uanset deres erklærede mål kræver, at 
mennesker skal have stor indflydelse 
på deres lokale anliggender eller på 
vigtige, statspolitiske beslutninger. 

 
Andre sociologer fokuserer på lokale 
initiativer, vidnesbyrd om en voksende 
interesse for lokalsamfundets frihed fra 
bureaukratisk indblanding og en 
genopvakt længsel efter en frihed, der 
ikke er begrænset til individuelt forbrug. 

Frihed 
Zygmunt Bauman, 1988 
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så kompleks at der ikke er nogen der kan overskue de problemstillinger der 
er tale om. 
 Vores hjerner er slet ikke store nok til at håndtere 
den virkelighed som vi selv er i gang med at skabe? 
 Er det os der kopierer memer, eller er det me-
merne der kopierer sig i os og er nået til grænsen for 
vores ydeevne? 
 Og når vores hjerner ikke kan overskue memernes 
kompleksitet, så begynder vi at opgradere vores hjerner, så 
de kan håndtere endnu flere memer? – Eller: memerne 
begynder at opgradere vores hjerner, så de kan rumme flere 
memer? 
 Dét som vi er oppe imod, er selve processen for 
kompleksitet og co-evolutionær memetisk udvikling. Den memetiske kom-
pleksitet stiger eksponentielt, og vores hjerner bliver ikke større. De mest 
overlevelsesdygtige memplexer overlever, og de som overlever var de mest 
overlevelsesdygtige. Så simpelt er det, og der er ikke længere nogen der kan 
sige at de har deres på det tørre. Men hvilke samfund, hvilke virksomheder, 
hvilke religioner og hvilke memplexer er så de mest overlevelsesdygtige?  
 Dem der får en plads i vores hjerner? – Dem vi kan finde ud af at håndtere? 
 Også her er der grund til at kigge på foragtcentrifugen og tendensen 
til polarisering: de simpleste religioner, de simpleste og tryggeste samfund, 
de simpleste reklameslogans og de mest aggressive virksomheder – bliver 
det dem der vinder vores hjerner? Bliver det de memer som giver os det 
største følelsesmæssige kick? Eller bliver det de komplekse, humanistiske 
memplexer som ønsker og supporter mangfoldigheden, demokratiet og 
tolerancen? – Eller bliver fremtidens sejrende memplexer blot det de mem-
plexer som er mest dynamiske og bedst til at tilpasse sig, uanset hvad de in-
deholder af værdier og memer i øvrigt? Mit gæt er at vinderne bliver de 
mest dynamiske memplexer, de som håndterer forandringer bedst. Sådan 
har det altid været, vi er bare på vej op ad den stejle del på kurven for eks-
ponentielt stigende kompleksitet; vores hjerner kan ikke følge med, og der-
for føles det som om hele fundamentet for vores dagligdag – sådan som vi 
kender den og har været vant til den – bliver hevet væk under fødderne på 
os lige i øjeblikket. 
 Vi er i memplexernes vold? Vi render rundt og er stressede, for at nogle me-
metiske systemer skal overleve, og for at memerne kan blive ved med at formere og 
kopiere sig i os? Memerne pusher os til at blive homo liquens? 
 Fik vi nogensinde afgjort, om memerne er en autonom replikator som 

Memer 
 

The more we learn about personality 
and memory the more obvious it is 
that they are functions of a living 
brain and inseperable from it. In an 
important sense you are your 
memories and personality – at least, 
you would not be the same person 
without them – but they are not 
things, or properties of a separate 
self. They are complex functions of 
neural organisation. 

The Meme Machine 
Susan Blackmore, 1999 
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kører deres eget løb, om de er noget generne har frembragt, og som vi har 
kontrol over, eller om de overhovedet findes i det hele taget?  
 Nej. Og jeg er ikke parat til at give dem deres autonomi endnu! 
 Er det dine gener og dig selv som forhindrer dig, eller er det et mem-
plex – som indeholder memerne om at dit jeg, dine gener og din frie vilje 
bestemmer – der forhindrer dig i at implementere memet om memernes 
autonomi? 
 Det har jeg vel reelt ikke nogen mulighed for at vide? – Givet at jeg er både 
memer og gener? 
 Flot! – Virksomhedernes organisationsteoreti-
kere har været i gang med at få hoved og hale i denne 
her omstillingsproces fra pyramidesamfund til net-
værksmodel i nogle år, og siden omkring år 2000 har 
”den lærende virksomhed” været buzz ordet inden for 
organisation og ledelse: alle niveauer i virksomheden 
skal løbende selv tilpasse sig omgivelsernes krav og ophobe egnede erfarin-
ger, og det forventes at magtstrukturen i virksomheden ikke alene er både 
vertikal og horisontal; ledelsen forventer også at medarbejderne selv stiller 
krav til ledelsen og fortæller ledelsen, hvad den skal foretage sig. I en tradi-
tionel terminologi ville man have kaldt dette forhold ”nedefra og op”, men i 
netværket er der ikke noget ”nede” eller noget ”op”, der er kun den kon-
stante interaktion mellem den gruppe af mennesker som står til ansvar over 
for aktionærerne og den gruppe af mennesker som rent fysisk producerer de 
varer som virksomheden sælger. Uanset om varerne er sko eller reklame-
slogans. 
 Samtidig flyder medarbejderne ind og ud af 
virksomheden i en lind strøm, og vi kan faktisk gå 
tilbage til vores fuzzy logic og sige, ligesom med Car-
stens Toyota, hvor alle delene efterhånden blev skif-
tet ud: hvornår er det ikke længere den samme virk-
somhed? Hvis samtlige medarbejdere over en årrække 
skiftes ud, hvis alle aktier efterhånden har skiftet hænder mindst én gang, 
hvis virksomheden er flyttet til nye lokaler, hvis den gradvist har udskiftet 
sit produktsortiment, og hvis man på et tidspunkt oven i købet har givet 
den et nyt navn og et nyt logo, hvad er der så tilbage af virksomheden? 
 Virksomheden er i konstant forandring? 
 Den bliver aldrig ”færdig”, den er ikke længere en struktur, den er 
derimod en proces, et flow. – Hvad laver Nokia? 
 Mobiltelefoner? 

Flow 
Thi enhver egenskab forandrer sig, 
men atomerne forandrer sig over-
hovedet ikke, eftersom der nødven-
digvis må blive noget tilbage, som er 
fast og uopløseligt, når atomkomplek-
serne opløses. 

Epikur (341-270 fvt.) 
Fra Diogenes Laertios:  

Epikurs brev til Herodot 

As we let go of the machine model of 
organization, and workers as replace-
able cogs in the machinery, we begin 
to see ourselves in much richer dimen-
sions, to appreciate our wholeness, 
and, hopefully, to design organiza-
tions that honor and make use of the 
great gifts of who we humans are. 

Leadership and the New Science 
Margaret J. Wheatley, 1999 
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 Ved du, hvad virksomheden startede som? 
 Nej. 
 En papirmølle. Senere lavede de støvler til den finske hær. Det er godt 
nok over 100 år siden, men til gengæld kan jeg også love dig at der hverken 
er nogen af de oprindelige medarbejdere tilbage eller at der er meget papir-
mølle tilbage i dag. Hvis den overhovedet eksisterer. 
 Samme udvikling gør sig selvfølgelig gældende 
for vores samfund som helhed. I takt med at vi flytter 
rundt hele tiden og bliver globale arbejdstagere og 
arbejdsgivere, og i takt med at vi tager vores memer 
med og tilegner os nye, hvor vi kommer frem, så bli-
ver både vi selv og de lande vi slår os midlertidigt ned i, til flydende strøm-
me og flows frem for faste systemer.  
 Vi og verden er en proces? Vi bliver aldrig færdige, og det gør verden heller 
ikke? Det hele er altid i bevægelse? 
 Og sådan har det altid været; det er bare først nu vi kan mærke det 
helt konkret i løbet af vores eget lille individuelle liv. Hvad der før var men-
neskehedens præmis, hele klodens og universets præmis, er nu det enkelte 
individs præmis. Dét som før kun kunne registreres i en målestok af millio-
ner af år, af tusinder af år og i løbet af generationer, kan nu mærkes af det 
enkelte individ. Med mindre Hegels Weltgeist er der ude og selv er klarover 
at den er der, så har der aldrig tidligere været en klaroverhed som oplevede 
– ikke bare læste om, men vitterligt oplevede – at den kendte verden og sel-
ve præmissen for klaroverhedens egen eksistens og selvklaroverhed under-
gik en total omrokering og forandring i dens egen levetid som klaroverhed. 
 Du er ikke lige pludselig blevet religiøs, vel? 
 Ikke en skid.  
 Nationerne er en proces. Danmark i dag er ikke det samme som i går, det 
er ikke de samme mennesker, det er nye generationer, nogle er emigreret, 
andre er immigreret, traditioner dør, nye kommer til, samfundsstrukturen 
ændrer sig, nye politikere kommer til, gamle huse rives ned, nye bygges op, 
virksomheder startes og flytter deres produktion til udlandet, virksomheder 
fusionerer på tværs af landegrænserne, udenlandske investorer opkøber dan-
ske virksomheder, danske investorer opkøber udenlandske, landegrænserne 
bevæger sig alt efter, hvem vi har været i krig med, hoved- eller residensstaden 
har skiftet gennem tiderne, sproget forandres, ingen af os ville kunne forstå, 
hvad Christian IV sagde, hvis vi pludselig rendte ind i ham, vores madvaner 
er nye, vores værdier, idéer og trends skifter og moden forandres, alligevel er 
det stadigvæk Danmark. Ikke det samme Danmark, men dog Danmark.  

Under the new circumstances, the odds 
are that most of human life and most of 
human lives will be spent agonizing 
about the choice of goals, rather than 
finding the means to the ends which do 
not call for reflections. 

Liquid Modernity 
Zygmunt Bauman, 2000 
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 Synes vi. 
 Præcis. Hvad skulle det ellers være? Det ligger 
jo her og vi opfatter os selv som danskere. 
 Men begrebet er en flydende strøm, og derfor kan vi 
ikke blive enige om, præcis hvad der er dansk, og hvad der 
ikke er? 
 Fordi vi anvender et meta-narrativ som siger at 
verden er skabt én gang for alle – og hvor har vi den 
fra? 
 Det gamle Testamente? 
 Og på samme måde er Danmark, ifølge samme 
meta-narrativ, noget fast og uforanderligt, noget som 
har en eviggyldig definition.  
 Det er i virkeligheden et fjerde eller femte meta-narrativ som er i opbrud: fra 
den én gang skabte verden til den konstant foranderlige verden? 
 Desuden ville vi gerne kunne trække en binær enten-eller-grænse 
mellem Danmark og omverdenen og rent kulturelt og mentalt kunne sige 
”her ligger Dannevirke og der ligger Ejderen, og den røde streg lige dér, 
dertil går Danmark!”. Men sådan er verden bare ikke.  
 Vi kan sige ”mere dansk eller mindre dansk”? 
 Tættere kommer vi det ikke.  
 Og nøjagtigt samme problem har alle andre nationer? 
 Og derfor ser vi disse her forfærdelige binære nationalistiske krampe-
trækninger alle mulige steder. I nye demokratier, i gamle demokratier, i 
verdens største og stærkeste nation og i små snoldede geopolitiske enklaver 
som vores egen. Derfor ser vi en bølge af magtudøvelse og politiseren af 
magten i Vesten i øjeblikket. De gamle magtstrukturer, de gamle memplex-
er, kæmper for at holde deres kransekagefigurer ved magten, selvom syste-
mernes fastlåste strukturer er ved at bryde ned, og det hele er ved at om-
danne sig til strømme eller flows.  
 De nationale memplexer som vil overleve og give 
mening i fremtiden, er dem der kan omdefinere deres na-
tionalitet til et flow? Til et netværk i konstant udvikling? 
 Derfor giver det ingen mening, når EU fra tid 
til anden arbejder hen i retning af at gøre sig selv til 
en traditionel forbundsstat med en forbundspræsi-
dent i toppen og klart optrukne grænser mod omver-
denen. 
 EU er i virkeligheden meget mere gearet til fremti-

According to the paranoid elitists, 
masses are to be feared also for 
their intolerance of diversity. If 
market forces rule, then classic 
forms like ballet and opera will 
disappear, not to mention tribal 
cultures or nonelectronic media like 
books. But at what moment are we 
to freeze-dry and preserve cultural 
strains? Aren’t they also the result 
of centuries of evolution and hybrid-
ization? Should we have autlawed 
the Spenserian sonnet for replacing 
the Italian ottava rima, the shoe for 
replacing the sandal, or Windows for 
replacing DOS? 

Playing the Future 
Douglas Rushkoff, 1996 

Den europæiske 
genistreg 

Unionstilhængere ynder at beskrive 
Danmarks situation uden for ”hard-
core” Europa som et B-medlem, der er 
efterladt på perronen, medens fører-
toget kører flot videre uden Danmark. 
(...) unionstilhængerne synes, at det er 
en dårlig idé med et ”Europa i flere 
hastigheder”. Disse klicheer bør mod-
virkes gennem et mere reelt billede-
sprog. (...) Derfor er det vigtigt at er-
statte Europa i flere hastigheder med 
Europa i flere rum. 

Udviklingens ulidelige skævhed 
Niels I. Meyer, 2001 
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den med den komplekse netværksagtige struktur sammenslutningen har i dag, end 
hvis vi får en fælles præsident? 
 Ironisk, ikke? Der skulle nok lige ryddes op i en del paragraffer og 
rutiner, og man ville også være nødt til rent formelt at organisere sig som et 
netværk, skabe en lovgivning som tager højde for at der er tale om et net-
værk, og vel at mærke et netværk i konstant uvikling, men så ville Unionen 
også være langt bedre gearet til fremtiden, og vi ville kunne gå foran resten 
af verden med hensyn til at udvikle politiske og samfundsmæssige institu-
tioner som tager højde for den nye samfundsstruktur. Hvis det ikke ligefrem 
er oldnordisk, så er det i hvert fald oldeuropæisk tankegang at omskabe EU 
til endnu en pyramide! 
 Men hvem skulle så være knudepunkterne? 
 Ikke ”hvem”, men ”hvad”! Immaterialet! ”Hvilke memer skal være 
knudepunkter?” Ikke nationer og deres premierministre, men de enkelte 
arbejdsområder. De eneste tre knudepunkter som skulle være udgangs-
punktet for resten, skulle være demokrati, menneskerettigheder og den op-
rindelige Schuman-erklæring. That’s it! 
 Og ”Schuman-erklæringen” er...? 
 Den franske udenrigsminister Robert Schumans 
erklæring fra 1950 som blev begyndelsen på EF. Han 
foreslog at den samlede franske og tyske produktion 
af kul og stål – de råstoffer som netop var blevet brugt 
under krigen til at slå både tyske og franske soldater 
ihjel med – kom under en fælles myndighed. Med en 
fælles myndighed over de råstoffer som enhver krig 
er afhængig af, ville det være umuligt at gå i krig mod 
hinanden. – Europa har ikke været internt i krig siden. 
 EU begyndte som et fredsprojekt? 
 Det gjorde det faktisk.  
 Det anede jeg ikke. 
 Nej, det er sjovt nok ikke noget vi bryster os af. Men det burde vi gø-
re. Og så burde vi gøre EU til et dynamisk netværk med tre knudepunkter: 
menneskerettigheder, demokrati, naturressourcer. Testen må samles under 
de enkelte kommissærer og omtales som processer og organiseres som 
flows. 
 Dét du siger, er at hvis et land overholder menneskerettighederne, og landet 
er et demokrati, og man i øvrigt lader sine råstoffer kontrollere af EU, så skal der 
være tagselvbord med hensyn til Euro, udenrigspolitik, miljø, arbejdsmarkedsfor-
hold, forbrugersikkerhed og politi, og hvad der nu ellers er? 

Verdensfreden vil kun kunne sikres 
gennem skabende kræfter, der står mål 
med de farer, der truer den. 
Det bidrag, som et organiseret og lev-
ende Europa kan yde til civilisationen, 
er tvingende nødvendigt for bevarelse 
af fredelige forbindelser.  
(…)  Den franske regering foreslår at 
stille den samlede fransk-tyske 
produktion af kul og stål under en 
øverste, fælles myndighed, nemlig en 
organisation, der vil stå åben for 
deltagelse fra andre lande i Europa.  
 

Robert Schuman 
9. maj 1950 
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 Og så kan flowet eller processen gå hurtigt med hensyn til den ene ting 
og langsomt med hensyn til den anden. Det afgør kun de lande som har 
koblet sig op på dét knudepunkt, eller som har bevæget sig ind i dét ”rum”, 
hvor man tager sig af den ene eller den anden ting. For eksempel Euro, so-
ciallovgivning, pas-union, eller hvad det nu måtte være, og de områder der 
har flest lande med, og hvor processen skaber flest resultater, de vil komme 
til at fungere som knudepunkter for samarbejdet, det samme vil de mest ak-
tive nationer. Samtidig vil de lande som holder igen, kunne drage den nytte 
de selv vælger af netværket og i det omfang deres engagement og commit-
ment tillader dem.  
 Men så bliver de bare ikke knudepunkter? 
 Dét vi har nu er en ”omvendt” forbundsstat som hverken er fugl eller 
fisk: en normal forbundsstat har fælles udenrigspolitik og individuel inden-
rigspolitik, men i EU kontollerer vi hinandens indenrigspolitik og har hver 
vores udenrigspolitik. 
 Ens agurker, men 27 forskellige forhold til resten af verden? 
 Og et hav af bureaukrati. 
 Men i et netværk uden en leder i toppen ville der jo 
heller ikke være nogen eftertragtet præsidentpost? 
 Ærgerligt, når man nu ellers er en selviscene-
sættende politiker som godt kan lide at sole sig i magt 
og berømmelse, ikke? 
 At forme et samfundssystem og et politisk system 
som formelt set var en netværksstruktur uden en top ville i virkeligheden kræve 
nogle helt anderledes ”voksne” politikere? Om ikke andet så i den fase, hvor de selv 
skal stå for at bryde pyramiderne ned? 
 Og hvor finder vi dem? Hvor finder vi politikere som træder til med 
det ene formål at fratage sig selv magt? Kapitalismen har ikke skabt dem. 
Liberalismen har ikke skabt dem. Og kommunismen og socialismen gjorde 
det bestemt heller ikke!  
 Det gælder vel først og fremmest om at ”finde nogle vælgere” der gider at 
vælge dem? 
 Kan du huske de ni mysterier, vi talte om i går? Hvad var nummer 
syv? 
 Det er altså ikke let at finde rundt i alle dine myste-
rier og teorier! 
 Men jeg kan huske at du tog stikord. 
 Jeg kan ikke finde dem. 
 Mysterium nummer syv var, hvorfor så mange demokratier op gen-

En ny tids politikere 
 

Jim: 
Opposition's about asking 
awkward questions. 
        Sir Humphrey: 
And government is about not 
answering them. 

Yes Minister 
Open Government 

The Darwinian still wants to know 
why people are vulnerable to the 
charms of religion and therefore 
open to exploitation by priests, 
politicians and kings. 

The God Delusion 
Richard Dawkins, 2006 
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nem historien har udviklet sig til autokratier, hvis ikke ligefrem diktaturer. 
Hvorfor vælger vi gang på gang autokratiske ledere, den enerådige alfa-han 
der kun vil ét, nemlig frarøve os vores frihed og valgmuligheder?  
 Fordi evolutionen frembragte os i grupper med dominerende alfahanner? 
Dem som følte behag ved at være underlagt alfa-hannens luner var også dem som 
fik mest overlevelsesdygtigt afkom? Vi kan ligefrem lide at der er nogen der bestem-
mer for os?  
 Det giver tryghed. Tryghed og frihed, altid disse to modpoler. Proble-
met er at finde en eller anden form for balance. 
 Skalaen er fuzzy? 
  Måske det var på tide at vi satte os ud over dette her behov for en alfa-
han i toppen af pyramiden? Hvis man nu indrettede EU og FN og andre 
mellemnationale organisationer uden nogen i toppen. Hvis man nu fore-
stillede sig en formaliseret, international politisk struktur som netværks-
modellen, hvor selvstændige, ligeværdige aktører indgik i en formel net-
værksstruktur som byggede på demokratiske principper – jeg er godt klar 
over at jeg taler om en radikalt anderledes politisk struktur her, men det 
burde være muligt at formulere og praktisere – så ville vi teoretisk set være 
beskyttet mod at nogen ville kunne sætte sig diktatorisk i spidsen for hele 
systemet på en gang.  
 Med mindre én blev til overknudepunkt for det hele og blev den alle ville stå i 
kontakt med.  
 Det vil så være her vi er nødt til at tænke nyt og finde metoder til at 
regulere netværket, så der aldrig ender med kun at være ét knudepunkt. 
Dét jeg siger, er ikke at vi bare skal slippe alle tøjler og lade de mest geschæf-
tige få frit spil, og jeg ved heller ikke præcis, hvordan det så skulle se ud. 
Dét jeg siger, er at vi må tænke i andre strukturer og give bedre muligheder 
for at strukturen kan tilpasse sig udviklingen løbende. 
 Hvad så, hvis alle undersystemer valgte en diktator? 
 Så ville vi have et diktatorisk netværk. Men i et netværk uden en præ-
sident i toppen er der ingen mulighed for at tiltuske sig diktatorisk magt 
over hele systemet, hvis der vel at mærke er et solidt netværk med veldefine-
rede spilleregler. Det illustreres formentlig bedst med forskellen på – uden 
sammenligning i øvrigt – Adolf Hitler og Silvio Berlusconi. 
 I 1930’erne var Tyskland knudepunktet i europæisk økonomi. Det var 
dét land som alle ønskede at stå i forbindelse med, for det var dér tingene 
rykkede. – Der var også masser af kritiske røster og politisk modvilje, men 
rent økonomisk var det Tyskland der havde rejst sig af depressionen og fun-
gerede som Europas lokomotiv.  
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 Men der var ikke noget formaliseret netværk med solide spilleregler 
som man kunne holde Hitler fast i. 
 Handelssanktioner, udelukkelse af det gode selskab? 
 Der var Folkeforbundet, men dét meldte han sig jo ud af. Og der var 
heller ikke nogen fælles myndighed over de råstoffer som Hitler var afhæn-
gig af. Var han ikke gået i krig, kunne han have købt sig til kejserdømmet 
over Europa. Han var i forvejen dét knudepunkt som alle ønskede at stå i 
forbindelse med. 
 Berlusconi blev jo netop holdt i skak i EU, fordi han kun var autokrat 
ét sted – og gudskelov hele tiden har været tilstrækkeligt provinsiel til at 
holde sig til Italien, og derfor holder vores sammenligning kun et lille styk-
ke af vejen. Desuden var den tyske økonomi og kultur knudepunkt i for-
vejen, det kan man dårligt sige om Italien. 
 Men min pointe er at han jo kun kunne være formand for hele EU i et 
halvt år, fordi vi ikke har en regulær præsident. Købte han – Gud forbyde! – 
alle tv-stationerne i resten af Europa, ville han jo – dersom vi havde haft en 
europæisk magtstruktur med en præsident i toppen – have haft adgang til 
at gøre hele Europa til Berlusconiland. – Ironisk nok var det ham selv der i 
sin tid som formand for EU forplumrede de forfatningsforhandlinger som 
skulle have ført til en fælles præsident. 
 Mod skæbnens ironi kæmper selv alfa-hanner forgæves? 
 Til gengæld lykkedes han med dét som ingen 
anden EU-formand har formået: han bragte resten af 
Europa sammen.  
 Hvordan dét? 
 Før Berlusconi blev formand, var der ingen i EU som havde et forhold 
til andre politikere end dem vi kendte fra vores eget land. Berlusconi gav 
resten af EU noget at være enige om: Berlusconi var alt dét alle hadede ved 
resten af EU! 
 Han bragte EU sammen i foragten over for EU? 
 Det er da mere end Schröder, Blair, Chirac, Fogh og Prodi i sin tid 
gjorde, og mere end Merkel, Brown og Sarkozy har præsteret indtil nu. 
 Netop, fordi EU er et netværk, kan de enkelte systemer, de enkelte de-
mokratier holde hinanden i skak, når der opstår et lille ”uheld” her eller 
der. Vi kan hjælpe og støtte hinanden inden situationen løber løbsk. 
 EU kunne også have kontrolleret Hitler? – Kunne han ikke bare have meldt 
sig ud?  
 Det ville have taget tid, og det ville forhåbentlig have været så meget 
økonomisk selvmord at han ville have mistet tyskernes opbakning i mel-

 
As politicians we have to react to 
the fact that many people do not 
feel that they can relate to the EU. 

Angela Merkel 
www.brainyquote.com/quotes/ 
authors/a/angela_merkel.html 
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lemtiden. Både i sin nuværende form og som et netværk, hvor man er gen-
sidigt forpligtet til demokrati, menneskerettigheder og fælles råstoffer, er 
jeg overbevist om at vi som gode nabostater ville have hjulpet Tyskland på 
ret spor, dersom noget lignende havde været under opsejling i dag. – Men 
det er da immervæk et interessant problem: hvad ville vi rent faktisk stille 
op, dersom ét af de europæiske lande faldt tilbage til totalitære tendenser 
som i 20’erne og 30’erne? 
 Gribe ind militært? 
 Eller sætte alle resourcer ind på at styrke den ikke-totalitære, demo-
kratisk sindede opposition? Og hvordan skulle man i så fald gøre dét, uden 
at komme til at virke som en udefrakommende, ubuden gæst der blandede 
sig i indre anliggender? 
 Men under alle omstændigheder er jeg overbevist om at et EU med 
valg til en fælles præsident, en traditionel magtpyramide og en magtbegær-
lig, semi-psykopatisk mediemagnat ved navn Adolf Berlusconi som præsi-
dentkandidat, dér ligger vi åben for at blive nøjagtigt samme slags krigsgale 
supermagt som Nazityskland var. Bare større. 
 Udfordringen ligger i at en formaliseret netværktsstruktur kræver en 
anden indstilling til politik, og det kræver en ny form for indsigt og vilje til 
at samarbejde.  
 Og der er det så du siger at det gælder om at vi alle 
sammen bliver voksne? Mere modne? Både os der vælger 
politikerne og dem vi stiller op, dem vi vælger? 
 Men hvad er modenhed? 
 Hvis det er alt dét vi lige har talt om, så er det jo en 
masse ting.  
 Fortæl. 
 Det er dét at man er klarover, at man er klarover, at man er klarover – hvad 
var dét? tre? måske en enkelt klaroverhed mere, det ved jeg ikke, men i hvert fald at 
man kan se sig selv udefra – både som individ og nation. At man er klarover sin 
egen klaroverhed med hensyn til sin rolle blandt andre. At man erkender sin erken-
delse og indser at man ikke kan undskylde sig med uvidenhed omkring, hvad der 
sker omkring en. Man er nødt til at stille sig selv – og vel i virkeligheden også an-
dre? men mest sig selv – til ansvar over for de handlinger man foretager sig. – På 
grundlag af alt det man er klarover.  
 Kan du holde tungen lige i munden? 
 Hang det ikke meget godt sammen? 
 Efter omstændighederne, jo.  
 Ikke megen modenhed hos Berlusconi? 

Modenhed – hvad er 
egentlig dét? 

Eftersom enhver ønsker at anerkendes 
af alle, vil eksistenskampen først ende 
med alles anerkendelse af alle; dette vil 
betyde historiens afslutning. 

Oprøreren 
Albert Camus, 1951 
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 Næppe efter hverken den ene eller den anden definition.  
 Eller de polske tvillinger? 
 Det er godt at vi har Mor Merkel! 
 Modenhed er altså et spørgsmål om, i hvor høj grad man er i stand til 
klarovert at se sig selv og sine handlinger og deres konsekvenser i en kon-
tekst, i et samspil med andre individer, deres handlinger og konsekvenser-
ne af det de foretager sig, og tillige handle således at en handlinger medfø-
rer den største gavnlige konsekvens for både en selv og den anden eller de 
andre i det netværk man indgår i, og i forhold til de netværk som ens eget 
netværk står i forbindelse med. Man er med andre ord nødt til at kunne se 
sig selv i sin kontekst og bedømme sine egne handlinger med andres øjne, 
og man bliver nødt til at kunne sætte sine egne umiddelbare behov i bag-
grunden for fællesskabet. 
 Det er store krav! 
 Der er ingen som har sagt at det er nemt at være voksen! Tværtimod 
består en stor del af dét at være voksen i at man har indset at man ikke kan 
få alt, hvad man godt kunne tænke sig. Som barn kan livet godt være en 
gavebod – selvfølgelig især, hvis man er udstyret med de rigtige forældre – 
men som voksen går den ikke at være så forkælet mere. Så er man før eller 
siden nødt til at vælge.  
 Hos individet opstår denne her evne især i forbindelse med at man 
får børn og man bliver nødt til at bedømme sine handlinger ud fra, hvilke 
konsekvenser det vil have. Ikke alene konsekvenserne for en selv, men også 
for dem der er afhængige af en. Men selv inden man får børn, præger op-
væksten de fleste til gradvist at blive bedre og bedre til at bedømme egne 
handlinger og deres konsekvenser. 
 Skalaen for selvklaroverheden er fuzzy? 
 Hele vejen! Nogle er mere modne end andre, og man bliver i virkelig-
heden aldrig ”færdig”. Processen fortsætter til sidste dag. – I øvrigt er der 
noget vigtigt i dette her med at man ikke kan få alt. Kan du huske Malthus’ 
kurve som vi tegnede i mandags? 
 Det var den med de to kurver der skærer hinanden? 
– Denneher? 
 Nemlig. Det er en klassisk økonomisk model: 
befolkningstallet stiger eksponentielt, men fødevare-
produktionen stiger kun lineært. 
 Og før eller siden vil arbejderne dø af underernæ-
ring, sygdomme, epidemier eller krig? 
 Og de overlevende vil være så reduceret i an-
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tal at der er mere mad og bedre sanitære forhold til dem, end der var inden 
epidemien eller krigen.  
 Og det er dét vi oplever som fremskridt?  
 Vores produktion og opfindertrang kan ikke følge med befolknings-
tallet uden enten ulykker eller børnebegrænsning. 
 Efterspørgslen overgår udbuddet? 
 Men der er også en anden måde at læse modellen. Kan du huske at vi 
på et tidspunkt satte tid ud ad x-aksen og kompleksitet op ad y-aksen? 
 Lavede du også en tegning af dét…? 
 Det er jeg ret sikker på at jeg gjorde. Dét jeg fisker efter, er den kurve, 
hvor den eksponentielle kurve står for kompleksiteten i vores efterspørgsel, 
mens den lineære kurve handler om kompleksiteten i produktionen. – Kan 
du finde den? 
 Her! 
 Modellen forudsætter at der er en given mæng-
de ressourcer til rådighed, og ressourcerne stiger ikke 
over tid. 
 Der er de samme ressourcer til rådighed hele tiden? 
 Og fordi yderligere kompleksitet generelt bety-
der en bedre ressourceudnyttelse, så kan kompleksi-
teten godt stige alligevel. 
 Så længe kompleksiteten i produktionen ligger 
over kompleksiteten i efterspørgslen er der en oplevelse 
af stigende velfærd, men i dét øjeblik kompleksiteten i 
efterspørgslen overstiger kompleksiteten i produk-
tionen, så kollapser systemet. - Eller i hvert fald i det øjeblik kompleksiteten 
i dét vi ønsker os, overstiger kompleksiteten i dét vi har råd til. 
 Så længe vi kan købe flere og mere komplekse ting, så stiger velfærden, men 
når der er flere ting, end vi har råd til, så falder den? 
 Det gør den jo ikke i absolut forstand, men oplevelsen af stigende vel-
stand forsvinder. Relativt set stiger skuffelsen i forhold til vores forventnin-
ger. Jo flere og jo dyrere, komplekse dingenoter der dukker op, desto mere 
ønsker vi os. Men vores betalingsevne øges ikke i samme takt som dingeno-
ternes antal, ganske enkelt fordi der kun er 24 timer i døgnet til at tjene pen-
ge. Der bliver mere og mere, vi ikke får råd til. 
 Skæringspunktet var point of no return? 
 Hvis vi fortsætter med at ville have alting hele tiden og ikke kan finde 
ud af at vælge fra, så stiger kompleksiteten i vores efterspørgsel eksponen-
tielt, men ressourcerne kan ikke følge med. 
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 Ah! Før point of no return er vi i puberteten, efter 
skæringspunktet kommer voksenepoken, det er her vi er 
nødt til at prioritere! 
 Hvis systemet ikke skal kollapse, er vi nødt til 
at vælge, hvad der er vigtigst for os. Der er simpelthen ikke råd til at vi 
alle sammen kan få den dyreste eller seneste behandling på sygehusene. 
Hverken hvis det er offentligt finansieret eller via en privat forsikring. Der 
er simpelthen ikke ressourcer nok i systemet til at alle patienter med x-
sygdom kan få en behandling der koster 100.000 kroner i medicin om året, 
hvis alle patienter med y-sygdom samtidig skal have adgang til scan-
ninger der koster samme beløb pr. gang. Det er heller ikke muligt både at 
give den seneste nye behandling til alle der har behov for det, og sikre 
sengepladser nok i psykiatrien samtidig med at vi sætter strafferammerne 
op med hensyn til kriminalitet. Især ikke hvis det forudsætter at der også 
bliver skabt flere fængselspladser. Det kan heller ikke lade sig gøre at give 
alle børn en ny computer, hver gang Microsoft opgraderer deres software, 
og samtidig sikre at der også er lærere på skolerne til at undervise bør-
nene eller møbler til at sidde på. Der er heller ikke frisk luft nok i atmos-
færen til at vi alle sammen kan have fire fjernsyn, køleskab, kummefryser, 
isterningsmaskine og air condition. Vi kan heller ikke både køre i stor bil 
nu og efterlade en beboelig planet til vores børn. Ressourcerne er der 
simpelthen bare ikke til alt dét som vi godt kunne tænke os! Og ressour-
cerne er der med garanti ikke, hvis bare et hjørne af vores egen velfærd 
også skal omfatte de fire milliarder mennesker som befinder sig uden for 
den industrialiserede eller post-industrialiserede del af verden. Som voks-
ne individer og som en voksen kultur er vi nødt til at indse, at man kan 
bare ikke få alt!  
 Men det har vi jo været vant til? 
 Ligesom teenagere er vant til at far og mor fylder køleskabet op, når 
der ikke er flere sodavander, og starter vaskemaskinen, når der ikke er flere 
rene underbukser. Den går bare ikke længere! – Kan du huske ordet ”spar-
sommelighed”? 
 Uh, det er ikke et ord vi er særligt vant til i min generation! 
 Men du har godt hørt det før? 
 Engang, under oliekrisen, tror jeg… 
 Til gengæld har vi netop talt om altruismen og glæden ved at dele 
med andre? 
 Sandt. Selvom det lyder en anelse for velmenende i mine ører.  
 Hvad er Alfred Nobel kendt for? 

 

Making the necessary changes as 
painless as possible means, among 
other measures, making them as 
fair as possible. 

Heat 
George Monbiot, 2006 
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 Nobel-prisen? 
 Men hvad var det der gjorde at han indstiftede 
Nobel-prisen? 
 Han opfandt krudtet? 
 Det var kineserne. Han opfandt dynamitten. 
Og blev så chokeret over den krigsmaskine han var 
kommet til at fodre med sin opfindelse at han ville 
gøre verden god igen. Derfor forærede han sine pen-
ge væk i form af en fond som hvert år skulle uddele 
penge til videnskabsfolk, kunstnere og individer som 
havde gjort noget godt for menneskeheden. Og er det ikke sigende at du 
ikke kan huske, hvordan han tjente sine penge, men at vi alle sammen 
husker ham for at han forærede dem væk?  
 Du er tilbage ved altruismen igen? – Du skal ikke også tude igen, vel? 
 Gider du lige! 
 Når man er voksen, så tænker man også på andre? 
 Når man er voksen, så er man klarover at man er nødt til at prioritere, 
og man ved at man er nødt til at vælge fra. Af hensyn til sine børn, af hen-
syn til fremtiden, og i sidste ende også af hensyn til sig selv. 
 Det lyder altså ikke særligt sjovt! 
 Fordi du tænker som en teenager og slet ikke er klarover at der er an-
dre fornøjelser som er så meget desto større! – Hvilket så til gengæld leder 
os hen til den voksnes sans for humor. 
 Der bliver langt mindre at grine af i fremtiden, så vi 
kan lige så godt begynde at spare på dét også? 
 Eller begynde at grine af os selv! – Kan du hus-
ke at vi så på humorens evolution i går? 
 Du startede med Abraham og Sarah og tog hele turen 
over Muhammedtegningerne? 
 Ligesom småbørn er klarover at de er; de har et at-jeg, så griner de af 
at noget bliver sagt eller gjort.  
 Det er sjovt ”at” sige ”prut”; der er ikke nogen dybde eller refleksion i deres 
humor? 
 Lidt større børn elsker gåder, fordi det bekræfter deres hvemjeg og 
bringer modparten og modpartens jeg på glatis. Hos store børn begynder 
der at komme form på vittighederne, og vi andre opfatter rent faktisk deres 
vittigheder som regulære vittigheder, mens teenageren begynder at bruge 
humoren til at definere, hvem han eller hun er; sit hvemjeg. 
 Humoren bruges til at bekræfte, hvilken gruppe man tilhører og til at pege 

 

I wish the present American admini-
stration, perhaps the present gene-
ration of Americans altogether, had 
more carefully studied their own 
history. I regard the Marshall Plan 
not only as the single most generous 
move in history, the single most 
generous policy in history, but also 
as the best investment anyone has 
ever made throughout history. It 
was the Marshall Plan that won the 
Cold War. Not ray guns and not star 
wars, but the Marshall Plan.  

How to cure a fanatic 
Amos Oz, 2002 

Voksenheden og 
humoren 

Den bliver ikke grinet ud,  
som griner først af sig selv. 

Dr. Thomas Fuller 
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fingre ad andre? Det er altid ”de andre” vittighederne handler om? – Både når det 
gælder individet og den gruppe, man tilhører. 
 Hvor mange teenagere kender du som har selvironi? 
 Næppe mange… 
 Selvironien kommer først med en vis modenhed 
og selvsikkerhed, og om ikke andet så er den pine-
død nødt til at indfinde sig, når man får børn! – Så-
dan en ærlig treårig, dét kan af og til være en prøvel-
se! 
 Charlottes den mellemste kom faktisk med aftenens bedste i lørdags… 
 Hvor gammel er han? – Eller hun? 
 To. Det er en pige. Elisabeth. Efter at den sidste er kommet til, har Charlotte 
selvfølgelig prøvet at vænne Elisabeth fra, men det går ikke altid så godt, så da 
Charlotte prøvede at overbevise hende om at maden på tallerkenen altså også var 
mad, så siger hun – og man kan simpelthen se at det knager inden i hovedet på hen-
de for at sætte ordene sammen – så siger hun, mens hun peger op på Charlottes 
bryster: ”Mad bedst på mor!” 
 Er det ikke herligt!   
 Jeg har aldrig set Thomas og René grine så meget! 
 Og Charlotte? 
 Selvfølgelig. Vi var flade af grin alle sammen. Til gengæld blev Elisabeth så 
forskrækket at hun begyndte at græde. 
 Men det er lige præcis dét, det handler om: Charlottes evne til at grine 
af sig selv. I ontogenetisk sammenhæng, i individets udvikling må det siges 
at være et af voksenhedens kendetegn. For det første kræver det mod at kun-
ne grine af sig selv og turde risikere at tabe ansigt. Respekt for Charlotte! I 
gamle dage havde man stukket ungen én på skrinet for at være næsevis. – 
For det andet, hvis vi taler om den form for selvironi, hvor man klarovert 
ligefrem gør grin med sig selv eller koketterer med sine skavanker eller sær-
heder, så skal der både en god portion selvindsigt til at kunne gøre det med 
vilje og en umådelig selvsikkerhed. Hvor pubertetshumoren er kompleks i 
den forstand at man skal kende sine omgivelser, så må man med selvironi-
en – den verbale i hvert fald – også være i stand til at kende sig selv i forhold 
til sine omgivelser, samt sine omgivelsers viden om én selv.  
 Jeg er nødt til at vide, hvad mine venner ved om mig, før jeg kan gøre nar af 
mig selv? Ellers forstår de ikke, hvorfor jeg forsøger på at være morsom? 
 Plus at du er nødt til at være så selvsikker og solidt forankret i din 
egen identitet at du har ”råd til” at underminere din egen status ved at an-
dre griner af dig. Dét er eddermame komplekst!  

I have never once in my life seen a 
fanatic with a sense of humor, nor 
have I ever seen a person with a 
sense of humor become a fanatic, 
unless he or she has lost that sense 
of humor.  

How to cure a fanatic 
Amos Oz, 2002 
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 Og jeg er nødt til at kunne se mig selv med deres øjne.  
 Og det er den kunst som vores kultur er i gang med at lære. 
 Vi er begyndt at se os selv udefra? 
 På vores egen begynderagtige måde, ja.  
 Der var lige et par redaktører på Jyllandsposten som ikke helt havde lagt pu-
berteten bag sig…? 
 Og derfor kaldte vi dem hvad, i går? 
 Kiksede onkler. 
 Selvom vi vakler her i begyndelsen, så er det ikke desto mindre et syv-
mileskrid i den fylogenetiske udvikling og vores kollektive evolution, når vi 
lægger teenagehumoren bag os. Hvor teenageren lo af andre, så begynder 
vi så småt at grine af os selv. Hele den ironiske bølge i 90’erne var ikke det 
rene pjat. Sådan kommer årtiet nok til at se ud her i bakspejlet, men jeg me-
ner faktisk at det var tegn på noget meget, meget vigtigt. 
 At vores kultur er ved at blive voksen? 
 At inde fra vores egen kultur kan vi se, hvor 
overfladiske vi selv er. Desværre var bølgen i høj 
grad en æstetisk bølge, en trend, men den var da et 
skridt i den rigtige retning. Dét som i længden er 
mere interessant, er den humor som virkelig kradser, 
og kradser op i tingene. At vi i dag har en politisk sa-
tire er ikke blot et fænomen på fjernsynet, det er et ra-
dikalt skridt i vores selvforståelse. For hvad er forud-
sætningen for den politiske satire? 
 Selvindsigt? 
 Men er det alle samfund som tillader politisk 
satire?  
 Det kræver demokrati? 
 Den skrappe samfundssatire som udstiller et 
samfunds egne svagheder er den ultimative lakmus-
prøve for et samfunds modenhed, ytringsfriheden og 
magtens legitimitet. 
 Diktatorer og religiøse overhoveder har aldrig brudt 
sig om at folket lo? 
 De har sjældent vidst noget værre!  
 Så også på den humoristiske front fortæller de histo-
rier vi fortæller, noget om hvem vi er? 
 Humoren fortæller mere end noget andet, hvem vi er! I virkeligheden 
går satiren jo helt tilbage til grækerne og deres komedier – især var Aristofa-

 

Brezhnev kundgør at han vil tage 
på statsbesøg i Polen, og som 
gave vil han medbringe et fint 
maleri af “Lenin i Polen”. 
Problemet er bare, at Lenin aldrig 
har været i Polen, og derfor er der 
ingen malere i hele Sovjetunionen 
som kan finde ud af at løse opga-
ven. KGB klør sig i nakken, men 
kommer så i tanker om Rabbino-
witz, en dissident der nok skal 
løse opgaven, hvis han til gen-
gæld får amnesti.  
Endelig kommer den store dag, 
og Rabbinowitz afslører maleriet 
for Brezhnev: det forestiller en 
mand og en kvinde som er i seng 
med hinanden. 
”Hvem er den mand?” spørger 
Brezhnev. 
”Det er Trotsky” svarer Rabbino-
witz. 
”Og hvem er kvinden?” vil 
Brezhnev vide. 
”Det er Krupskaya, Lenins kone.” 
”Men hvor er Lenin?” spørger 
Brezhnev. 
”Han er i Polen.” 
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nes’ stykker tæt på at være en slags revyer eller revykomedier – men med 
Oplysningstiden kom der gang i den europæiske humor. Herhjemme mest i 
form af Ludvig Holberg, men ellers også sådan én som Bellmann og hans vi-
ser og naturligvis Moliére i Frankrig. Men det var stadig meget en ”karakter-
humor”, altså en moren sig over visse mennesketyper i samfundet, ikke 
konkrete politiske personer eller begivenheder. Det decideret politiske grineri 
kom først med de frie forfatninger og demokratiernes indførelse i løbet af 
1800-tallet. Det var dér den egentlige samfundssatire begyndte at tage form.  
 Når magten ligger hos folket, får vi også lov til at grine? 
 Men heller ikke et sekund før! I Danmark har vi haft politisk og sam-
fundsmæssig satire i over 160 år, nemlig siden satirebladet Corsaren udkom 
første gang i 1840 og frem til 1860. – Det var i øvrigt dét der næsten gjorde 
det af med Søren Kierkegaard.  
 Først blev han fornærmet over at de ikke gjorde nar af ham, men så blev han 
fremstillet som en særling og en krøbling, og så var dét også galt? 
 Han har ikke været nem at gøre tilpas! Men han var ikke den eneste 
der blev hudflettet. Hele det Kjøbenhavnske kulturliv fik en tur gennem 
maskineriet. Samtidig opstod også vores revytradition. Det første satiriske 
syngespil som byggede på årets aktuelle begivenheder var i Casino i 1849 
og hed ”Tryllefarce med sang i én akt”. 
 Ikke just nogen titel der sprænger rammerne for humoristisk vid? 
 Nu skal man jo huske på at det var krinolinedamer og mænd i høj hat 
som skulle ind og se forestillingen; Rom blev ikke revet ned på én dag! Ef-
terhånden som der kom andre medier til, kom der selvfølgelig også en sati-
retradition i både radio og fjernsyn, og det er jo i det hele taget et udpræget 
træk ved den europæiske og amerikanske kultur at vi har så meget satire 
som vi har, og at vi har så lang en tradition for det. 
 Dét som så ikke er så flatterende, og det gælder i høj grad den danske 
tradition, men det har vel også været temmelig kendetegnende for andre 
nationers satire, det er at den som regel handler om ”de andre”. Enten de 
andre nationers idioti, eller også idioterne inden for vores egen kultur, for 
eksempel politikerne, rockstjernerne, skuespillerne, minoriteterne, de kon-
gelige eller andre kendte som har gjort sig bemærket på en eller andet kvaj-
pandet måde, men under alle omstændigheder nogen man som afsender og 
modtager kan distancere sig fra. Folk er først og fremmest sjove, fordi de er 
anderledes. Satiren har med andre ord altid handlet om andre samfund end 
vores eget, eller om andre grupper i samfundet end den gruppe vi selv til-
hører, sjældent om os selv, vores egen gruppe eller vores eget lands idioti 
set i forhold til nabolandene eller andre kulturer.  
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 Muhammedtegningerne? 
 Ikke blot en enkelt tegning i kølvandet på den 
egentlige sag som handlede om en forfatter der ikke 
kunne finde en illustrator, men hele tolv tegninger på 
forsiden på én gang! 
 Plus følgetekst. 
 Der skulle nødigt være nogen teenagere derude 
som ikke fattede pointen! – Og samtidig var imam-
rejsen til Mellemøsten, billedet af grisehyleren, ryg-
terne om koranafbrændinger i Københavns gader og 
hele balladen i Mellemøsten jo heller ikke just voksen 
på nogen måde. 
 Der er ingen af os der kan se os selv udefra? Det er 
hele tiden ”de andre” der er fulde af fejl? 
 Og det er dem vi griner af. Det gælder vores 
molbohistorier og vores vittigheder om indvandrere. 
Det gælder vores fikse hentydninger til fulde svenskere og ordensfikserede 
tyskere. Svenskernes vittigheder om nordmændene. Amerikanerne er især 
gode til vittigheder om blondiner og polakker. Selvom det jo ikke er satire 
som sådan. 
 Satiren har altså været en teenager-satire, med an-
dre ord? 
 En stor del af det i hvert fald. Den har for det 
meste peget væk både fra dem der lavede satiren og dem der skulle høre 
eller se på den. Jeg har for eksempel aldrig oplevet et nummer i Cirkus-
revyen som gjorde grin med mænd i grå terylene-bukser og Eccosko med 
velcro-luk, eller folk der bor i et-plans parcelhuse med granitløver i ind-
kørslen. Selv den politiske satire har på mange måder været en pubertets-
humor, fordi præmissen generelt har været at ”politikerne” nærmest var en 
kaste for sig selv.  
 En særlig klan af tumper som ikke kan finde ud af deres arbejde? – Men hvis 
bare ”jeg” kom til magten, så ville beslutningerne blive meget klogere! 
 Som så til gengæld var præcis dét Holberg gjorde grin med i Den po-
litiske Kandestøber.  
 Men dét med at pege finger ad ”de andre” er der ved at blive lavet 
om på! The Simpsons og South Park for eksempel – især spillefilmene, det 
er fandeme fremragende, altså! – de to serier er i den grad eksempler på en 
voksen satire som hudfletter det samfund de selv er en del af. Et tredje godt 
eksempel var sitcomen 3rd Rock From the Sun. 

 

De svenske Muhammedtegninger var 
oprindelig tænkt udstillet, men i køl-
vandet på protesterne har ingen øn-
sket at lægge lokaler til. Af sikkerheds-
hensyn, som det formuleres.  
For at vende hele debatten på hovedet 
havde en gruppe af sekulære svenske 
muslimer også tænkt sig at udstille 
tegningerne, men nu er også de bak-
ket ud.  
De beskylder nemlig kunstneren Lars 
Vilks for antisemitisme.  
Årsagen er, at Lars Vilks lod sig provo-
kere af et læserbrev i avisen Svenska 
Dagbladet, hvoren freelancejournalist 
med tilknytning til avisen skrev, at Lars 
Vilks scorer billige points. Hvorefter 
skribenten drager sammenligning mel-
lem Muhammedtegningen og gengi-
velser af jøder som grise.  
Herefter tegnede Lars Vilks en såkaldt 
"jødeso" - som han også lagde ud på 
sin blog. 

www.berlingske.dk  
fredag den 31. august 2007 kl. 12:36 

Skadefryd, den.nationale danske 
form for livsglæde 

Georg Brandes 
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 Det var den med John Lithgow? 
 ”Mælkevejen 1. th.” tror jeg den hed på dansk. 
Om fire rumvæsener som lander midt i den ameri-
kanske kultur og skal forsøge at forstå den og leve i den i al ubemærkethed. 
Det er kulturel selvindsigt i mesterklasse!  
 Af amerikanere som hudfletter Amerika? 
 Der var også en sitcom som hed All in the Family som kørte på ame-
rikansk tv i 70’erne og som var baseret på den engelske serie Till Death Do 
Us Part. Både den engelske og den amerikanske serie handlede om en blue-
collar, arbejder-mand, hans lidt naive kone, deres datter og deres komplet 
umulige hippie af en svigersøn. Hovedpersonen i serien var så absolut fade-
ren der var både fordomsfuld, racist, mandschauvinist og selvoptaget ud 
over alle grænser. Men det sjove ved det er at selvom der næppe var mange 
blandt de folk som stod bag serien – eller blandt dem som så den – der var 
en del af samme arbejdermiljø, så var der en utrolig loyalitet over for karak-
teren. Det var altså ikke en hovski-snovski satire som sagde ”adr-bvadr, se, 
sådan er arbejderklassen”, den var tværtimod et spejl som kiggede på sam-
fundet som helhed og de værdier som det repræsenterede. Ikke mindst for-
di hippie-svigersønnen ofte kom til at fremstå som den mest komiske. – Det 
samme gælder for Simpsons, South Park, 3rd Rock. Spejlet rettes mod det 
amerikanske samfund selv. Humoren vendes indad.  
 Det har vi ikke herhjemme? 
 Et show som udstiller danskerne som sådan? 
Er der ikke altid sådan lidt en undertone af at ”Se, 
her er en åndssvag idiot fra arbejderklassen” eller ”Se, hvor er de rige nogle 
latterlige svin!”? Hvor er det satireshow som gør grin med danskheden i sig 
selv? 
 Gør os mere latterlige end svenskerne, for eksempel? 
Vores satire handler altid om nogle bestemte typer i vores 
samfund? 
 Gør den ikke? Hvor er det tv-show som gør grin 
med velfærdsstaten? Med vores nationalkarakter som 
masseproducerede socialdemokrater? Middelmådige 
socialdemokrater, endda! Vores idé om at alle skal 
kunne forstå alting, og hvis de ikke kan det, så må 
ingen få det at vide. Alting i dette her land bliver jo 
for helvede hevet ned på et sinkeniveau, hvor selv en 
tungnem puddelhund kan følge med! Hvad med vo-
res evindelige drukkultur? Vi peger fingre ad sven-

Dick Solomon: 
Guns don't kill people, 
physics kills people. 

3rd Rock From the Sun 

I Danmark vækker en landsforræder 
ikke nær så stor forargelse som en 
mand der afviger fra retskrivningen. 

Soya 

Paradis har indført brugerbetaling, 
og for at sikre hurtig ekspedition 
kan man betale med creditcard.  
”Do you take American Express”, 
spørger en amerikaner. ”Nehmen 
Sie Eurokarte?” lyder det fra en 
tysker. Det går fint, men pludse-
lig standser køen. En mand bliver 
ved med at insistere på at komme 
ind. Men betale vil han ikke. Til 
sidst må Skt. Peter have hjælp fra 
Gud: 
”Hvad er der i vejen?” spørger 
Gud  
”Jeg ved det ikke”, svarer Skt. 
Peter, ”han siger, at han er dan-
sker, og at det her må være noget, 
kommunen tager sig af.” 
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skerne, men jeg har aldrig mødt en anden kultur end den danske, hvor der 
er så lidt accept af folk som ikke drikker. Ikke noget at sige til at de muslim-
ske indvandrere ikke er bedre integreret. Hvor er den satire der gør grin 
med vores mærkværdige storhedsvanvid og totale mangel på proportions-
sans i forhold Danmarks rolle i verdenssamfundet? Med vores urokkelige 
tro på at vi lever i verdens bedste og mest velfungerende samfund? Vores 
evne til at lulle os ind i overbevisningen om at vi, blandt alle jordens folk, er 
det godeste, dem med den højeste moral og den største sans for retfærdig-
hed? – For slet ikke at tale om Grundtvig og vores allestedsnærværende, 
rædderlige PH-lamper? 
 Hvorfor gør vi ikke grin med dem? 
 Englænderne er suveræne til denne her selvindsigt. Monty Python 
eller Yes Primeminister, for eksempel, det er da hudfletning af eget sam-
fund indefra, der vil noget! Eller Rowan Atkinson’s Black Adder! Den Sorte 
Snog, hed den på dansk. Handlingen foregår ved Elizabeth den Førstes hof. 
Han er hofsnog, og hele hoffet skildres som både perverst, selvoptaget, 
brovtende og primitivt. Kunne vi ikke lave det samme med Christian IV? 
Han fik 23 børn med i alt fem kvinder: dronningen, tre bislåppersker, og én 
med hvem han var ”gift til venstre hånd”. Han var krigsliderlig, brændte 
hekse af som vi andre tænder festfyrværkeri, tabte sine krige og ruinerede 
landet totalt! 
 Og byggede Rundetårn og Børsen… 
 Så får vi serien sponseret af Monberg & Thor-
sen og Børsen. Ligger der ikke bare den mest gro-
teske tv-komedie og skriger på at blive produceret? – Eller endnu bedre: en 
serie som ”’Allo! ’Allo!”? Nu er det godt nok den franske modstandsbevæg-
else serien hovedsagligt gør grin med, men det er jo ikke franskmændene 
som sådan – sådan opfatter jeg den i hvert fald ikke, det kan godt være at 
franskmændene opfatter det anderledes – men skulle det endelig være et 
lille hip til franskmændene, så går hippet jo tilbage til englænderne selv, 
fordi det blot udstiller englændernes egne særheder endnu mere. Det er 
selvfølgelig især personificeret ved de to nedskudte Royal Air Force-mænd 
som det i hver episode handler om at få tilbage til England. Nazisterne 
fremstilles som de rene tåber, men det er jo ikke tyskerne som sådan serien 
langer ud efter. Faktisk var dét som ’Allo ’Allo gjorde grin med, en endnu 
ældre britisk drama-serie om den franske modstandsbevægelse, så der, 
hvor fingrene virkelig peger hen, er den britiske portrættering af fransk-
mænd og tyskere i krig. 
 Sådan en slags meta-satire? 

Listen very carefully,  
I shall say zis only 
once! 

’Allo! ’Allo! 
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 Vendt mod briternes egen forståelse af de øvrige europæere. Ironisk 
nok kom ’Allo ’Allo til at køre endnu længere og blive endnu mere populær 
end den oprindelige dramaserie. – Men kunne man forestille sig en dansk 
komedieserie som gjorde grin med modstandsbevægelsen? 
 Næppe! 
 ”Bopa, Hvidsten, Holger Danske og Churchill-
klubben må tåle hån spot og latterliggørelse!” Forestil dig to hellerupdrenge 
som holder en jøde og en kommunist skjult i kælderen i 132 episoder. – For 
slet ikke at tale om vores samarbejdspolitik. Beslutningen om at afvise tyske 
jøder på flugt og sende dem tilbage til Tyskland. Eller de mange penge vi 
tjente på tyskerne. Både i første og anden verdenskrig. Men hvorfor ikke? – 
Jeg kan godt høre, det er næsten helligbrøde bare at tænke tanken. Men 
hvorfor er det dét? Når nu englænderne kan? Faktisk bygger det meste af 
Danmarks velstand på at vi altid har kunnet sælge flæsk til nogen der var i 
krig. Dét er sgu da morsomt! 
 Og nu er det muslimer der er i krig, og så kan vi ikke sælge noget flæsk? 
 Så er vi mindre latterlige? 
 Vi kunne jo prøve at spørge grønlænderne… 
 De ville oven i købet være i stand til at give os 
svaret på dansk. – Hele den britiske humor er i den 
grad et opgør med deres egen stivhed og postulerede nationalkarakter. 
 Men hvorfor synes vi så også at det er sjovt? Er det så, fordi vi sidder og gri-
ner af englænderne? 
 Nej, der tror jeg nok at vi, trods alt, skal give os selv så meget ros at 
det skyldes at der er noget i dem vi kan genkende. For dét er jo det næste 
som er så begavet ved den britiske humor; den er i sin menneskelighed uni-
versel. Tag Mrs. Hyacinth; selvom hun er utroligt britisk, så er der vel ingen 
familier som ikke ét eller andet sted har en tante der ligner hende. 
 Med storblomstrede kjoler og Thatcher-hår? 
 Og lidt for meget falset på stemmen. – Et andet 
eksempel er den jødiske humor som også peger ind-
ad mod sig selv og sine egne. Religionerne har typisk 
været de største bangebukse i humoristisk sammen-
hæng, og hvis du kan fortælle mig én kristen vittig-
hed om Jesus og én muslimsk om Muhammed, så giver jeg is. 
 Men der er vel masser af vittigheder om nonner og munke? 
 Men hvor mange af dem bliver fortalt af munke og nonner? – Kender 
du nogen protestantvittigheder? 
 Der handler om protestantismen? 

Don’t mention the war! 
Fawlty Towers 

 
Nogle ting er bedre i Sverige end i 
Danmark. De har bedre naboer 

Victor Borge 

Moses kommer ned fra bjerget: 
”Jeg har en god nyhed og en 
dårlig nyhed” siger han til 
israelitterne. ”Den gode nyhed er 
at jeg fik dem ned på ti. Den 
dårlige nyhed er, at hor stadig er 
med på listen.” 
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 Som handler specifikt om protestantismen og 
bliver fortalt af protestanter? 
 Ikke sådan lige... 
 Jeg kan én: Hvad er topmålet af paranoia? 
 Det ved jeg ikke. 
 At sidde på første række i en dansk folkekirke og tro at der er nogen 
bagved én. 
 Formentlig hænger den jødiske selvironi sam-
men med at jøderne har levet som mindretalskultur, 
og derfor i den grad har været tvunget til at se sig 
selv med andres øjne og derigennem at lære sig selv 
at kende i forhold til deres omgivelser. Uanset, hvor 
de så hen, var der nogen der var anderledes, og det 
gør alt andet lige at man også i højere grad får øje på 
sig selv og sine egne særheder.  
 De andre, majoriteten, bliver et spejl? 
 At briterne og jøderne har en humor der peger 
indad mod dem selv, betyder ikke nødvendigvis at alle briter og jøder er 
mere modne eller selvindsigtsfulde end os andre – eller morsommere for 
den sags skyld – det betyder bare at det er to kulturer som har længere erfa-
ring med at se sig selv gennem andres øjne og få øje på deres egne særhe-
der. Flere af de jødiske vittigheder er endda så interne at man som udenfor-
stående ikke fatter et klap af dem.  
 Men det har vel også noget at gøre med humoren 
som en slags overtryksventil? Det har jeg da tit hørt som 
forklaring på den engelske humor at hele deres kostskole-
system og stiff upper lip og den megen strenghed og formalitet som findes i det bri-
tiske samfund skal have et eller andet sted at slippe dampen ud? Det samme kunne 
man vel sige om jøderne, når de har levet som en forfulgt minoritet med alt, hvad 
det indebærer? 
 Slet ikke nogen uvæsentlig faktor. Men det forklarer ikke i sig selv, 
hvorfor humoren så peger indad. For jøderne har det naturligvis haft en vis 
indflydelse at man risikerede livet ved at grine af de forkerte; kirken for 
eksempel, men jeg ved faktisk ikke, om der overhovedet er andre kulturer 
end den britiske og den jødiske, hvor man i den grad har tradition for at 
grine af sig selv. – Jo, der har været et par fremragende satireshows af og 
om indere i England.  
 Også en minoritetshumor? Og så er amerikanerne 
begyndt? Med South Park og The Simpsons? 

 

Ved et gadeinterview spørger 
journalisten: "Må jeg spørge Dem 
frue? Er De protestant?” 
"Nej, det ved Gud jeg ikke er,” 
svarer damen, ”jeg er medlem af 
den danske folkekirke!" 

Gud har givet samtlige folkeslag 
tilbuddet om en særlig pagt, men 
de har alle afslået. Til sidst er der 
kun jøderne tilbage. Gud holder 
tavlen med buddene op foran 
Moses og siger: 
- Her er fem bud, vil I have dem? 
- Hvor meget koster de? spørger 
Moses. 
- De er gratis, svarer Vorherre. 
- Så tager vi to! 

Nudge, nudge.  
Nudge, nudge.  
Know what I mean? 

Monty Python 

 
Homer: 

We have a great life here in 
Alaska, and we're never 
going back to America again! 

The Simpsons Movie 
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 Plus Michael Moore: The Awful Truth på fjernsynet og film som Bow-
ling for Columbine og Sicko. Det er måske ikke ligefrem lavet med eksport 
for øje, men det er ikke desto mindre en samfundskritik og satire som er 
vendt indad. Det samme gælder The Daily Show som har kørt i en global 
edition på CNN lørdag eller søndag nat i nogle år, og som du har kunnet se 
på DR2 her i år. Showet er en parodi på de almindelige talkshows og gør 
hovedsagligt grin med amerikansk politik og nyhedsdækning.  
 Det er dét med Jon Stewart? 
 Og nu er han lige ved at være en politisk magt-
faktor. Ikke alene har hans kritik afstedkommet at 
CNN pillede deres såkaldte debatprogram ”Cross-
fire” af programmet; de har sågar selv sørget for at sprede Stewarts ameri-
kanske satire til hele kloden. 
 Det kan kun lade sig gøre i en kultur med selvindsigt?  
 Lad os se, hvornår BBC World begynder at producere et satireprogram 
om Europa som kan køre world wide. – For slet ikke at tale om, hvornår al-
Jazeera finder på noget lignende og gør grin med Bin Laden og præsterne i 
Teheran… 
 Det syn har verden vist endnu til gode!  
 Til gengæld ville det sikkert kunne spare en hel del penge på det ameri-
kanske forsvarsbudget, samtidig med at det ville blive ulige meget sjovere 
at være afghaner eller iraner. – Og så er der faktisk en anden sjov iagttagelse 
med hensyn til dette her med selvklaroverheden og humoren, det er selve 
humorens form. Især hos Monty Python. – Har du set The Holy Grail? 
 For mange år siden. 
 Kan du huske, hvordan den slutter? 
 Nej.  
 Der dukker en politibil op, og betjentene arrest-
erer alle ridderne. Tilbage står hele filmholdet, kame-
ramænd, lydfolk og instruktør og hele molevitten og 
kan ikke stille noget op.  
 De bryder fiktionsrammen? 
 Filmen bliver selvrefleksiv i sig selv. Formen 
afspejler refleksionen i indholdet. Det samme ser du i 
mange af Monty Pythons tv-sketches, eller i hvert fald i rammen omkring 
dem. Indholdet spiller bold med mediet, så at sige. De ved, at vi ved, at de 
ved, at vi ved, at det vi er i gang med ikke er virkelighed.  
 Det bliver sådan en slags meta-selvrefleksion? 
 Noget af det samme så du i Seinfeld, hvor figu-

 

It's not so much that it's bad, as 
it's hurting America ... Stop, stop, 
stop, stop hurting America. 

Jon Stewart, to "Crossfire" hosts Tucker 
Carlson and Paul Begala 

CNN, 15. october 2004 

Cartman: 
Ah, screw it. It probably 
isn’t all that good 
anyway! 

Kyle: 
Cartman, what are you 
talking about? You love 
Terance and Philip! 

Cartman: 
Yeah, but the animations 

are crappy! 
 

South Park, Bigger Longer 
& Uncut 

Elaine: 
Ugh, I hate people.  

Jerry: 
Yeah, they're the worst. 

Seinfeld 
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rerne en overgang begyndte at lave en sitcom i sitcomen, og den sitcom fi-
gurerne lavede i sitcomen, handlede om figurerne selv. 
 ”A show about nothing” som de kaldte det? 
 Som var præcis den måde Jerry Seifeld og alle andre der havde med 
det egenttlige show at gøre, selv har karakteriseret serien Seinfeld: ”a show 
about nothing.” I en scene der handler om optagelserne af det ”fiktive” 
Seinfeld show, bliver kameraet sågar vendt mod det publikum som sidder 
og ser på optagelsen af det ”rigtige” Seinfeld show. 
 Tv-mediet i selvsving? Den moderne humor hand-
ler både om dét den handler om, og så om sig selv? Den er 
ofte lige så meget form som indhold? 
 Og det den handler om, er i visse tilfælde ikke særligt meget. Til gen-
gæld peger selv humoren tilbage på sig selv og bliver reflekterende omkring 
sin egen form. – Hvad er det sidste Brian siger i Life of Brian, da han hæn-
ger på korset efter at have sunget ”Always look on the bright side of life?” 
 Det kan jeg ikke huske. Siger han noget? 
 Det er stort set umuligt at høre, præcis hvad det er han siger, men det 
er noget i retning af: ”See, it’s only film. Incidentically this record is avail-
able in the foyer. Someone’s gotta live as well...” og så fortsætter han med 
en masse sludder om filmen og nogle penge.  
 Men det er jo også religiøs humor. Så det er ikke kun jøderne der gør grin 
med religionen? 
 Men det var heller ikke, tro mig, kirken der stod bag Life of Brian! Til 
gengæld kan man jo sige at samtlige medlemmer af Monty Python fik lov til 
at leve videre bagefter. Det havde næppe været tilfældet 500 år tidligere.  
 Eller hvis de havde lavet en lignende film om Muhammed? 
 Så kunne selvmordsbomberne, i stedet for at synge ”Always look on 
the bright side of life,” synge ”Lighten up! Lighten up!” – Life of Brian slut-
ter faktisk med en gruppe religiøse fanatikere som laver et selvmords-
attentat.  
 Det kan jeg slet ikke huske... 
 Så er det hjem og se Monty Python!  
 Det korte af det lange er, og det var sådan set dét jeg ville frem til 
med hensyn til humoren, at det er en ret stor kulturel og menneskelig land-
vinding, når man kan stille sig op og åbent gøre grin med dét man selv tror 
eller stemmer på, og med dét man selv er, og min konklusion er at den dag 
vi som kultur kan grine lige så meget af os selv og vores egen kultur som af 
andre og deres kultur, så er kulturen blevet voksen. – Og det hænger i vir-
keligheden sammen med at i fremtiden bliver vi alle minoriteter. 

 
”             ;         ! 
–                   ?   
             !” 

Marcel Marceau, 1968 
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 Fordi vi kommer til at indgå i et globalt verdens-
samfund? 
 Og derfor bliver vi alle sammen tvunget til at se 
os selv og vores kultur med andre kulturers øjne. – Men 
nu opsummerer du lige voksenepoken for mig, lige-
som du opsummerede de andre epoker for mig i går. 
 Skal jeg ikke lige rydde de her tallerkner til side og 
stille bakken væk først? – Vi skal vel også have noget kaffe 
at skylle den der æblekage ned med? 
 Du kan ikke gøre begge dele på en gang? Jeg 
troede at kvinder kunne multi-taske? 
 Og så laver jeg også lige kaffen og vasker kopperne 
imens?  
 Nu du selv siger det!  
 Jeg troede at voksenepoken havde accepteret en vis 
form for ligestilling? 
 Nu er det jo blot en masse teorier. Der er jo in-
gen garanti for at det også kommer til at holde i vir-
keligheden.  
 Ikke? 
 Ville det ikke være naivt at tro, måske? Så skul-
le vi alle sammen lige pludselig til at tænke os om og 
dele ud af vores overflod og forhandle os til fredelige 
løsninger og grine af os selv i stedet for at investere al vores energi i at ud-
vikle både nanovåben og miltbrandsvacciner. Er det ikke meget sjovere at 
have nogen man kan lade sin vrede gå ud over og så beskytte vores egne 
industrier og vores egne landmænd mod ublu konkurrence fra fattige men-
nesker, mens vi peger fingre ad dem? – Hvor meget kaffe er der tilbage? 
 Der er nok til et par kopper. – Og så skulle jeg opsummere voksenepoken? 
 Vi kan også sige det på en anden måde: hvis teenageren svarede til 
Kierkegaards æstetiker, hvad tror du så den voksne er? 
 Etikeren, vel?  
 Barnet og teenageren handler udelukkende i 
forhold til et perspektiv der ligger ud over nuet, hvis 
en voksen får dem til det. I barndomsepoken og pu-
bertetsepoken, altså i løbet af evolutionen, har myter-
ne, traditionerne og ritualerne, det vil sige forfædre-
nes overleverede visdom, været dét der sikrede os 
mod vores egen tilbøjelighed til at tænke kortsigtet. 

The American President wants to 
redecorate The White House with 
new paintings. He wants them to 
refer to American history and one 
of them should be “General 
Custer’s Last Thought.” 
A struggling young artist is 
brought in, and realizing the 
honor it would be to have a 
painting at The White House he 
agrees, even though the title does 
make it quite a challenge.  
Finally the painting is ready and 
it is revealed at a grand event at 
The White House. The curtain is 
lifted and a gasp goes through the 
audience: the painting shows a 
fish with a halo flying over some 
native Americans busy copul-
ating. 
“How on earth could this be 
General Custer’s Last Thought?”  
the president wants to know. 
“But what else would he have 
thought”, the artist asks “if not 
this: Holy mackerel, where did all 
those fucking Indians come 
from?” 

Voksenepoken i 
overskrifter - 

etikeren 

Är livet fattigt?  
Är icke snarare din hand för 
smal, dina ögonlinser grumlade?  
Det är du som måste växa. 

Dag Hammarskjöld 

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


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

273 

Via de erfaringer som blev ophobet gennem generationerne, stod vi med 
nogle regler for, hvordan vi skulle behandle naturen og menneskene 
omkring os for at sikre vores egen overlevelse. Religiøse dogmer og leve-
regler fungerede som den voksne ”opdrager” og sikrede os mod os selv og 
vores egen umodenhed eller manglende overblik. Flokkens kollektive, ned-
arvede erfaring sikrede alle de bedste vilkår for overlevelse. 
 Og nu kan vi ikke bruge de hidtidige erfaringer og myter længere, for vi har 
ændret vilkårene totalt? – Vi er nødt til at blive voksne og tage ansvaret selv? 
 Var det ikke for den voksne indflydelse, ville børn eller teenagere – alt-
så i ontogenetisk, individuel forstand – ikke påtage sig noget ansvar, med 
mindre de var ved at dø af sult, eller det på anden måde handlede om di-
rekte overlevelse. Børn og teenagere tænker pr. definition ikke langsigtet. 
Og jeg vil vove at påstå at det også er sådan, vi som ”voksne” mennesker og 
som kultur har opført os indtil nu: vi har ofte kun tænkt på andre eller på 
konsekvenserne af vores handlinger, hvis der har været direkte konsekven-
ser eller regler som bød os at gøre det. 
 Hvordan hænger det sammen med altruismen? Er vi så alligevel ikke født 
som groomende, altruistiske væsener der vil hinanden det godt? 
 Vi er født som begge dele, både altruistiske og selvoptagede, både 
”gode”og ”onde”, og det eneste der har været til at holde den selvoptagede 
side af os i skak, det var dogmerne, reglerne, og fars og mors reprimander. 
Enten i form af en nedarvet tradition, eller i form af skældud i virkelighe-
den. Som voksne mennesker må kravet være at man kan finde ud af at læg-
ge bånd på sig selv, uden at reglerne kommer ”udefra”. 
 Selvforvaltning med andre ord? 
 Der kommer ikke nogen faderskikkelse og ra-
ger kastanierne ud af ilden for os, vi må selv påtage 
os ansvaret for vores og andres liv. At være voksen 
handler om at have indset det. Man må leve med kon-
sekvenserne af sine egne og andres handlinger. Hvor 
æstetikeren eller teenageren udelukkende ser sig selv 
med egne øjne, så ser den voksne sig med andres. En-
ten de andre i nutiden eller de kommende generatio-
ner. Eller begge dele. 
 Hvis teenageren endelig ser sig selv ”udefra”, 
så er det udelukkende fra en rent æstetisk synsvinkel som ikke omfatter hans 
handlinger og deres konsekvenser. Det voksne individ derimod, etikeren, er 
nået frem til at kunne sætte sig i andres sted og derved betragte sine gernin-
ger udefra.  

Enhver etisk afgørelse har derfor så 
at sige en retning indad og en 
retning udad. I dens retning indad 
er den en afgørelse af, om man vil 
varetage den andens liv eller tage 
hensyn til sig selv på hans bekost-
ning. I dens retning udad er den en 
afgørelse af, i hvilken handling eller 
afståen fra en handling, i hvilket 
ord eller med hvilken tavshed den 
indadrettede afgørelse skal tage 
sig skikkelse – og tage sig en sag-
lig, hensigtsmæssig og fornuftig 
skikkelse. 

Den etiske fordring 
K.E. Løgstrup, 1956 
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 Og handle derefter? 
 En ikke uvæsentlig detalje!  
 Men sker det så? Eller er det bare Cornelius Magnussen som sidder og leger 
med kompleksitetsteorien, og hvad han nu måtte vide om fylogenese og ontogenese? 
 Det er det jo kun fremtiden der vil vise. Den eneste sikre konklusion 
jeg i virkeligheden tør drage, det er at vi er godt og grundigt på røven, hvis 
vi ikke begynder at ændre fundamentalt ved en hel række ting. – Men hvad 
var det så der kendetegnede voksenepoken? 
 Modenhed? At vi bliver bedre til at se os selv og vores kultur udefra og med 
andres øjne. Vores individuelle og kollektive ansvarlighed, langsigtede prioriterin-
ger, et hvad-kan-jeg, eller et hvordan-vi, i stedet for hvem-er-jeg; hvemjeget. Homo 
liquens, en ikke-lineær opfattelse af historien om vores eget liv, altruisme, og så en 
ny opfattelse af dualiteten, hvor de to yderpoler ikke udelukker hinanden. – Og så er 
der en række nye videnskaber som kan underbygge at det kommer til at forholde sig 
på den måde. En række nye myter eller meta-narrativer.  
 Desværre er det de færreste som bliver voksne uden at det gør ondt. 
No pain, no gain, som man siger. Det vil sandsynligvis komme til at vare et 
par generationer, inden denne her voksenepoke rigtigt slår igennem, inden 
de nye måder at tænke og handle på bliver naturlige for os og en integreret 
del af vores kultur, men der er i hvert fald muligheden for at det sker. VII 

 At modnes er en proces? 
 Og uden smertelige erfaringer modnes man 
sjældent særligt meget. Men pointen er så også: hvor 
mange flere smertelige erfaringer har vi behov for, 
før vi som mennesker og som verdenssamfund tager 
os sammen? Dét kan vi få ud af det 20. århundredes 
rædsler. Dét kan vi få ud af Birkenau og Gulag. Det 
kan vi få ud af Rwanda og Balkankrigen. Det kan vi 
få ud af Pol Pot og Pinochet. Vi kan tage ved lære af 
vores smertelige erfaringer. Men har vi lært nok? Er 
vi modnet nok til at blive voksne? – Og kan vi finde 
ud af at give det videre, uden at alle efterfølgende 
generationer skal gøre nøjagtigt de samme erfaringer selv? 
 De samme fejltagelser? 
 Hver generation bliver jo sat i verden fuldstændigt lige så forudsæt-
ningsløs som den forrige. Kun hvis vi, vores generation og alle efterfølgende 
generationer, opbygger de strukturelle rammer – retssamfundet og demo- 
___________________________ 
VII: PS: Det man ka jo i hvert fald ikk benägte a Knallhatt har haft ret i. Skrivne denne fodnote i 2037 jeg ka 
dog kun konstatere a han har nok värt en anelse too optimistic i hans betragtninger. 

 
 
Den Internationale Straffedomstol 
(ICC), der begyndte at arbejde i 2002, 
“har ændret verden”, men er nu i en 
kritisk situation. ”Det er på høje tid at 
indfri løfterne”, der blev givet, da 
domstolen blev besluttet i Rom i 1998, 
siger den argentinske chefanklager 
Luis Moreno-Ocampo. (…) 
”Nürnbergprocessen efter Anden 
Verdenskrig straffede for første gang 
taberne på civiliseret vis, men den 
kolde krig forhindrede en permanent 
domstol. Der skulle folkemord i 
Rwanda og i det tidligere Jugoslavien 
til, før FN skabte domstole til retsforføl-
gelse af de regionale konflikter.” 

Straffedomstolen har ændret verden 
Politiken 15. september 2007 
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kratierne – så de efterfølgende arver en verden med solide og trygge rammer, 
kan de undgå at kaste sig ud i vores og tidligere generationers fejltagelser. 
 Grunden til at din og min generation ikke har været i krig er at generationer-
ne før os byggede FN og EU? 
 Din generation har faktisk været i krig! Fire gange. Du opdagede det 
bare ikke: Quwait, Balkan, Afghanistan og Irak. 
 Fordi mit eget samfund var trygt og godt… 
 Takket være fortidens politikere som faktisk tog ved lære af historien 
og tog deres ansvar alvorligt og tænkte langsigtet.  
 Ellers ville vi også have haft krig i Danmark? 
 Tror du danskerne pludselig er blevet trehundrede procent klogere 
og dobbelt så rationelle og følelsesmæssigt stabile på to generationer? 
 Næppe. – Det er simpelthen de lovgivningsmæssige og demokratiske rammer 
der har forhindret os i at komme op at slås? 
 Plus de økonomiske rammer og en række kulturelle værdier som grad-
vist har skiftet. Men det har de kun gjort, fordi det var trygt at lade dem skif-
te. Ergo er vi nødt til at opbygge de samme trygge rammer globalt, så det 
kulturelle skift kan følge efter. Dét handler den nærmeste fremtid om. Men 
dermed handler den også om at en masse gamle memplexer må vige plad-
sen for nye memplexer: nye meta-narrativer og en ny virkelighedsforståelse, 
og de gamle memplexer har ikke tænkt sig at forlade os uden kamp. De memer 
har siddet godt og grundigt indlejret i vores hjerner og hjerter og bøger og 
film, og der har de defineret, hvem vi var og er, og nu, hvor vi ikke kan bruge 
dem mere, kæmper de for livet. Det er blandt andet dét som den nuværende 
trend-epoke og idé-epoke handler om, og som vi skal tale om lige om lidt.  
 Det voksne menneske og den voksne kultur kan ikke bruge de meta-
narrativer som teenageren var afhængig af. Ikke på samme ureflekterede 
måde, i hvert fald. Det er dét vi slås med lige i øjeblikket, mens alle tids-
pendulerne svinger på én gang. 
 Vores egen udtræden af puberteten? 
 Ikke noget nemt skridt at tage. Men formodentlig alle anstrengelserne 
værd! – Har du hørt om den tysk-jødiske filosof Erich Fromm? 
 Nej.  
 Egentlig skulle vi tale om tidspendulerne, men 
jeg tror lige jeg vil flette ham ind først, så kan du nem-
lig lave noget kaffe imens. 
 OK. 
 Han siger på mange måder alt dét vi lige har 
siddet og talt om, han gør det bare på en meget simplere måde. 

At have eller at være 
Det er I dag et solskinsvejr; 
O søde vår, så er du atter nær! 
Nu vil jeg glemme rent,  
at det var vinter, 
Nu vil jeg gå og købe hyacinter, 
Og bringe dem til en, som jeg har kær. 

Ludvig Holstein, 1895 
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 Og så skulle vi sidde og gennemgå alt det andet først?  
 Kender du Tennyson? 
 Poeten? 1800-tallet, England? 
 Rigtigt. Kender du også dette her digt? 
 
  Flower in a crannied wall, 
  I pluck you out of the crannies, 
  I hold you here, root and all, in my hand 
  Little Flower – but if I could understand 
  What you are, root and all, and all in all, 
  I should know what God and man is. 
  
 Det er ikke ét jeg kender som sådan... 
 Så kommer her et japansk haiku som du nok heller ikke kender. Det 
er af en af de mest populære japanske haiku digtere; Basho hed han. Han le-
vede fra 1644-1694: 
 
  When closely inspected 
  The nazuna is flowering 
  By the hedge 
 
 
 Hvad er forskellen på de to? 
 Det fik jeg ikke lige fat i. De handlede begge to om blomster. 
 ”Flower in the crannied wall, I pluck you out of the crannies” og 
”When closely inspected, the nanzuna is flowering by the hedge.” 
 Det ene handler om en blomst i en “crannied wall”, det andet om en blomst 
“by the hedge”. 
 Men hvad gør digteren ved blomsten? 
 I den første bliver blomsten plukket. I det andet blomstrer den bare?  
 Den ”blomstrer bare”! Er du klar over, hvor fantastisk dét er? Man 
kan rent faktisk nyde verden uden at behøve eje den! 
 Uden at behøve tage livet af den? – Forskellen på Øst og Vest: I den østlige 
filosofi indgår man i verden sammen med den, i vores kultur forsøger man at besid-
de den? 
 Ikke nødvendigvis forskellen mellem Vest og Øst, selvom det på man-
ge måder er sandt, men ifølge Fromm forskellen mellem om samfundet gør 
ting og materielle goder til midtpunkt, eller mennesket spiller en større rol-
le. Helt grundlæggende handler det ifølge Fromm om, hvorvidt det væsent-

 

Yoku mireba 
Nazuna hana saku 
Kakine kana 

Basho 
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ligste i samfundet er at have eller at være, og det er faktisk dét hans bog hed-
der: To Have or To Be.  VIII 

 Jeg troede at han var tysker? 
 Men tog til USA, da Hitler kom til magten. – Tennyson reagerer på 
blomsten ved at han må have den, han plukker den. Basho rører ikke en 
gang ved den, han betragter den bare og ser den i al dens skønhed og væren. 
Han tillader også sig selv at være sammen med blomsten. De interagerer med 
hinanden. Den ene er ikke hævet over den anden eller defineret ved et ejer-
forhold. Dét som Fromm taler om i sin bog, er væren som definerende for 
eksistensen, den attitude over for verden, hvor man ikke har, og hvor det 
ikke handler om at have, men hvor livet går ud på at udnytte sine evner til 
fulde og være ét med verden. 
 Men det er vel meget ueuropæisk? 
 
  Ich weiss, dass mir nichts angehört 
  Als der Gedanke, der ungestört 
  Aus meiner Seele will fliessen, 
  Und jeder günstige Augenblick, 
  Den mich ein liebendes Geschick 
  Von Grund aus lässt geniessen. 
 
 Hvem er så dét? 
 Hvis det er tysk, er det så ikke Goethe? 
 ”Er det så ikke Goethe”?! Siger du det, fordi det lyder som Goethe, 
eller fordi det er den eneste tyske poet du kender navnet på? 
 Nok mest det sidste… 
 I guder! – Men det er sandt. Hvorfra tror du så det stammer? 
 Fra noget poesi? 
 Og smørret er billigt i Roskilde! – Ja, det stammer fra noget poesi. 
Hvad bliver Goethe tit og ofte citeret for at have skrevet? 
 Goethes Faust?  
 Og hvad handler Faust om? 
 Det ved jeg ikke.   
 Hold da op! Du har fået gennemgået Kiekegaards Enten-Eller, hvad 
siger han om ham? 
 Jeg troede ikke at du havde læst Kierkegaard? 
___________________________ 
VIII: PS: Saavel Tennyson’s digt som Basho’s og Goethe’s syns og vär hentet direkte fra Fromm’s To Have or 
To Be, fra hvilken osse resten a det her chaper’s eksempler syns og stamme. I det hele taet det her chapter er 
pretty much en opsummering a de förste couple chapters i Fromm’s bog. 

Jeg ved at intet tilhører mig, 
ikke andet end tanken, som uforstyrret 
vil flyde fra min sjæl, 
og hvert et gunstigt øjeblik, 
som en kærlig skæbne 
lader mig nyde fra grunden af. 
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 Man skal ikke tro på alt, hvad jeg siger. – Hvad handler Faust om? 
 Er det ham der sælger sin sjæl til djævelen? 
 JA! Det kan ikke gå hurtigt nok med at få fingrene i alle de ting og 
sager som hjertet begærer: kvinder, penge, magt, status, hele molevitten, og 
derfor sælger Faust sin sjæl til djævelen. Mefistofeles, fristeren, den drilske 
ånd som følger ham efter at sjælen er solgt, er selve symbolet på haverisk-
heden.  
 Når sjælen er solgt, er Faust’s væren væk, tilbage er kun ønsket om at besid-
de? – Der var ikke nær så meget kaffe som jeg troede, så den er nok lidt tynd... 
 Så må vi have en kande frisk, bagefter. – Det sjove ved Goethes Faust 
er at Mefistofeles er noget af det mest udspekulerede, selvklarovre og isce-
nesættende man overhovedet kan forestille sig! Goethes Faust er postmo-
derne selviscenesættelse 200 år forud for sin tid! – Eller også er det bare os 
der tror at vi har opfundet selviscenesættelsen, uden at være klar over at 
den faktisk allerede fandt sted i Romantikken. Det er jo sådan set den Kier-
kegaard skriver om i Forførerens Dagbog. 
 Men det var forskellen mellem at være og at have 
vi skulle tale om! Der findes absolut eksempler på 
denne værens-tænken i den kristne og jødiske tra-
dition også, men det er ganske rigtigt ikke her i Vest-
europa at tankegangen har haft sin største gennem-
slagskraft.  
 Den mest tydelige eksponent for værens-tanke-
gangen i kristendommen er formodentlig den tyske 
teolog og mystiker Meister Eckhart som levede i 1300-
tallet. Han talte om at gøre sig åben og ”tom” og ikke 
lade sit Jeg stå i vejen, når man søgte åndelig rigdom 
og styrke.  
 Ham har jeg aldrig hørt om. 
 Nej, han er unægteligt blevet overdøvet af ”Hersk over havets fisk og 
over himmelens fugle og over alt levende, der kryber på jorden”. Faktisk er 
han blevet så overdøvet af den ”traditionelle kristendom” at da han døde i 
1327, blev hans 28 læresætninger erklærede for kætterske, og han blev først 
genopdaget i 1800-tallet i forbindelse Romantikken og dens hang til mysti-
cisme. – Og apropos Romantikken, så er Marx også med på idéen, når han 
taler om at luksus er lige så stor en byrde som armod, og at vores mål i livet 
må være at være meget, ikke at have meget. 
 Det er dét der med at forære en keramikskildpadde til 200,- kroner væk, i ste-
det for at købe støvlerne til de 2.000,- til sig selv? 

Men da jeg så tilbage på alt det, 
mine hænder havde udført, og på 
det slid, jeg havde haft med at 
udføre det, da var det alt sammen 
tomhed og jagen efter vind, og der 
var ikke noget udbytte af det 
under solen. 

Prædikerens Bog 

Ich habe es oft gesagt, und große 
Meister sagen es auch: der Mensch 
solle aller Dinge und aller Werke, 
innerer wie äußerer, so ledig sein, 
daß er eine eigene Stätte Gottes 
sein könne, darin Gott zu wirken 
vermöge. 

Meister Eckhart. 
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 Det er to vidt forskellige målestokke at bedøm-
me sit liv ud fra, og det er dét der er Fromms pointe. 
Og fordi det er så gennemsyrende en præmis for vo-
res selvforståelse her i Vesten at bedømme vores liv og vores succes ud fra, 
hvor meget vi ejer, hvor meget vi har nået at skrabe til os i løbet af livet, i 
stedet for at kigge på, hvad vi har gjort, hvordan vi har udnyttet vores med-
fødte potentialer, hvem vi har været gennem livet, så kigger han naturligvis 
også på vores sprog og vores begreber og ser på, hvordan de udtrykker 
vores tanker.  
 Hvordan vi bruger sproget? 
 Hvordan sproget bruger os, kunne man næsten sige. Hvilke memer 
der har succes med at bide sig fast i vores hjerner i vores memplex. – Det 
siger han naturligvis ikke, for han kendte ikke til memerne. Dét han taler 
om er, hvad sproget siger mellem linierne. Hvilke udtryksmuligheder vi 
overhovedet har i kraft af vores sprog. Hvori sproget begrænser eller styrer 
vores måde at udtrykke os på. Der er nemlig forskel på sprog. 
 Det første Fromm gør er at definere at ting kan man have. Et bord, et 
hus, en stol, en bil, dem kan man have. Handlinger derimod, virksomhed 
på jord, det er noget man gør, de udtrykker en proces: jeg er, jeg elsker, jeg 
ønsker, jeg hader, jeg bygger, eller hvad jeg nu gør. Men det mærkelige er, 
bemærker han, at handlinger i højere og højere grad – og det skal lige næv-
nes at bogen er fra 1976 – det mærkelige er at vi i højere og højere grad be-
gynder at udtrykke vores handlinger med have som hjælpeverbum. Vores 
handlen, vores interaktion med verden bliver tingsliggjort. Vi ferierer ikke 
længere. Vi holder ikke en gang ferie mere, vi har ferie. Vi bekymrer os heller 
ikke eller er bekymrede, vi har problemer. Den subjektive erfaring bliver 
udelukket, Jeget som gør erfaringen, bliver erstattet af et det som man besid-
der. Følelserne, processen som strømmer gennem mig, flowet, er forvandlet 
til en ting, en uforanderlig genstand som mit Jeg kan flytte rundt med, 
kigge på udefra eller putte ned i en kasse, fordi jeg har den, tingen, hand-
lingen, følelsen.  
 Hvor vi tidligere ville have opfattet eller udtrykt os som en aktiv del af en 
handling eller en følelse, så kigger vi på handlingen eller fænomenet udefra? Spro-
get distancerer handlingen fra os? 
 Og Fromm fremhæver at Marx og Engels gjorde nøjagtigt samme 
iagttagelse, nemlig at substantiverne fortrænger verberne: substantivet 
kærlighed, som blot er en abstraktion af det at elske, bliver adskilt fra menne-
skene. – Eksemplet fungerer naturligvis klart bedre på tysk, hvor navne-
ordet Liebe jo altså vitterligt er en afledning af verbet lieben, men pointen er 

 

For hvad hjælper det et menneske at 
vinde hele verden, men miste sig selv 
eller bøde med sig selv? 

Jesus 
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klar nok alligevel: det elskende menneske, Der liebende Mensch, bliver gjort 
til kærlighedens menneske, Mensch der Liebe. Når den elskende bliver erstattet 
af kærligheden, bliver der, ifølge Marx og Engels, tale om en slags genstand. 
Det er en fremmedgørelsesproces, hvor mennesket ophører med at opleve 
kærligheden, ophører med at være kærlig, ophører med at være et følende 
væsen, men bliver underkastet en udefrakommende ting. 
 Krop-sjæl dualiteten i sin yderste adskillelse? 
 Helt der ud, hvor det bliver absurd. Men det er 
jo netop dét vi udtrykker, når vi siger ”jeg har en krop”. 
Hvorfor siger vi ikke ”jeg er en krop”? 
 Hvilket jo egentlig ville være mere logisk?  
 Men det er én af konsekvenserne af Platon: krop 
og psyke er adskilt, og psyken har kroppen, så længe 
vi lever, og indtil vi ifølge ham kan vende tilbage til den virkelige tilværelse 
i idéernes verden. 
 Sjovt, det gør virkelig en forskel at sige ”jeg er en 
krop” i stedet for ”jeg har en krop”! 
 Det gør det faktisk! Spørgsmålet er så, i hvor høj 
grad det er muligt at sige ”jeg er en fod”. 
 Den har man vel?                           
 Men i hvor høj grad? Den er jo en del af mig. 
 Det er fuzzy? 
 Eller hvad med mine lunger? Jeg kan leve vide-
re uden min fod, men uden lunger? 
 Jeg ”er” mine lunger? 
 Hvorfor ikke? Uden mine lunger er jeg jo ikke. Så er jeg jo død. 
 Jeg er min krop, og jeg er mere mine lunger end jeg er min fod? 
 Jeg vil ikke sidde her og sætte procenter på, men det er da en radikalt 
anderledes måde at anskue kroppen på, end vi er opdraget til i vores kultur.  
 ”Jeg er fem procent min fod”? 
 En interessant ting er også at mange sprog slet 
ikke har ordet ”har”. 
 Hvad har de så? – Eller skulle man sige ”hvad bru-
ger de så”? 
 De bruger en forholdsordsforbindelse: ”Der er 
for mig en Gud” hedder det for eksempel på bibelsk 
hebraisk. Eller ”der er for mig en datter.” Rent gram-
matisk er der ikke nogen i Det gamle Testamente der 
har noget, men ting og folk er for hinanden.  

For man saver ikke for savens 
skyld, men saven laves, for at man 
skal kunne save; det er nemlig det 
at save som er til nytte. Således skal 
også legemet på en eller anden 
måde tjene sjælen, og dets dele de 
opgaver, hver af dem naturligt har. 
(…) 

Da det at erkende er noget ved 
sjælen og ligeledes det at sanse og 
mene, og videre det at begære og 
ville have og overhovedet enhver 
attrå og også de levende væseners 
bevægelse fra sted til sted opstår i 
og udgår fra sjælen, og endvidere 
vækst og modenhed og forfald, så 
må vi spørge, om hver af disse 
tilhører hele sjælen.  (…) 

 
Enkelte hævder, at sjælen er delt, 
og at den ene tænker, mens den 
anden begærer. Men hvad er det så, 
som holder sjælen sammen, hvis 
dens natur er at være delt? For det i 
hvert fald ikke legemet; man mener 
jo, at det tværtimod snarere er 
sjælen, som holder legemet sam-
men; når sjælen er forsvundet, 
forfalder i hvert fald legemet og 
rådner.  (…) 
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 En slags komplementaritet? 
 Gensidig interaktion. Men når vi når frem til den græske og romerske 
kultur og Det nye Testamente, så er ”skaden” allerede sket, både latin og 
oldgræsk bruger ordet har: habeo og ekå. 
 ”Vir habeo”?  
 ”Virum” må det være – det er en genitiv. Men 
ellers, ja, du har en mand. 
 Verbet ekå betyder også at holde, hvilket jo er en 
meget konkret handling, og man kan forestille sig at 
forløberen for klassisk oldgræsk på et tidligere tids-
punkt har benyttet sig af forholdsordsforbindelsen, 
men at betydningen af ekå gradvist er kommet til også 
at betyde at have. Fromm konstaterer nemlig at man-
ge sprog gennemgår en udvikling, hvor de først be-
nytter konstruktionen ”der er for mig”, men siden får ordet og begrebet at 
have. Hebraisk er eller var altså ikke alene på banen med sin forholdsords-
forbindelse. 
 Men udviklingen går aldrig den anden vej? 
 Det kender han ikke nogen eksempler på. – Men 
dét som også er interessant, det er at rent semantisk 
og filosofisk, så er at have meget simpelt at definere, 
fordi det betegner et ejendomsforhold, mens dét at 
være er et begreb som filosofferne har kæmpet med i 
over 2.500 år.  
 Kunne man kalde ”at have” binært, mens ”væren” 
næsten er et netværk af betydninger? 
 Et meget lille netværk, men ja. Og under alle 
omstændigheder fuzzy: overgangen mellem subjekt 
og handling er glidende. En ting man har, er man adskilt fra, men handlin-
gen hænger man sammen med. Er jeg min handling eller er den mig? Min 
handling og jeg går ikke sådan at dele i to af hinanden uafhængige størrel-
ser. Hvis jeg ikke er, ja så er jeg jo for fanden ikke! 
 Jeg kan være uden at have, men jeg kan ikke have uden at være? 
 Så hvad vil det egentlig sige at være? Dels fungerer ordet ligesom har 
som hjælpeverbum, men på egen hånd er dets betydninger en langt mere 
kompleks affære, og at være er på mange måder tæt knyttet til betydningen 
at blive, altså at være i sin vorden. 
 ”At være” er i bevægelse, ”at have” sidder stille? 
 Og så er vi tilbage ved Heraklit og hans alting flyder. Fromm nævner  

 

Som det at hugge og det at se, 
således er også det at være vågen 
fuld af virkelighed; sjælen svarer til 
den slags fuld virkelighed, som 
synet og værktøjet har, og legemet 
er det, som har disse muligheder; 
men på samme måde som det i det 
ene tilfældde er pupillen-og-synet, 
som er øjet, såldes er det i det andet 
tilfælde sjælen-og-legemet, som er 
det levende væsen.  

Biologi 
Aristoteles (384-322) 

Filosofien 
Like a roller in the ocean 
life is motion 
Move on 
Like a wind that’s blowing 
life is flowing 
Move on 
Like the sunrise in the morning 
life is dawning 
Move on 
 
How I treasure every minute  
Being part of, being in it 
With the urge to move on 

Andersson/Ulvaeus 
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at både Heraklits og Hegels væren netop implicerer 
en forandring, deres væren rummer en vorden; væren 
er det samme som at være i bevægelse. Intet er, uden 
at være i et flow. 
 ”Jeg forandres, ergo er jeg”? 
 Hvilket er en skarp modsætning til det værens-
begreb som for eksempel Platon kæmpede med. For 
ham var nemlig væren en art bestandighed, noget absolut, en slags forbli-
vende, tidløs og uforanderlig substans. Platons væren var modsætningen til 
forandring, og antagelsen byggede på det fundament som han selv lagde, 
nemlig at idéerne er det eneste virkelige. Hvad vi som mennesker oplever, 
er kun en afglans af det som virkelig er. Og det får betydning! For når for ek-
sempel idéen om kærlighed bliver mere virkelig end den oplevede kærlig-
hed, så ligger det frit for at sige at kærligheden som idé er forblivende og 
uforanderlig. 
 Men når vi som levende mennesker elsker, hader og lider, og når vi 
går ud fra vores reelle erfaring, så findes der ikke nogen væren som ikke 
samtidig er i sin vorden og i konstant forandring. Den måde jeg elsker på i 
dag er ikke magen til den måde jeg elskede på i går. Min kærlighed til mine 
børn er naturligvis lige stærk, men den udvikler sig sammen med børnene. 
Det samme gør kærligheden i et ægteskab. Den udvikler sig. Ellers var den 
jo død. Det samme gør hadet mellem to idioter der ikke kan udstå hinanden. I 
takt med at naboen slår kobbersøm i træerne, og den efterfølgende hævn er 
en fire meter høj betonmur en halv meter fra skellet, så forandrer hadet sig 
jo også. Levende strukturer kan kun være i den forstand at de er i deres vor-
den, og vi kan kun eksistere i kraft af at vi forandrer os. Vækst og foran-
dring er forbundet med livsprocesserne, det er hele egenskaben ved livet: at 
det forandrer sig.9 
 Det er et flow? 
 Den pointe som Fromm kommer frem til er dernæst at at have ikke er 
en proces. I forholdet til hinanden eller til verden, sågar i forhold til begiven-
heder, kan man være, og i denne væren vil der hele tiden være tale om en dy-
namisk dialektik, et samspil, en komplementeren hinanden, men med dét at 
have, den statiske dialektik kunne vi kalde det, der er man færdig, når først 
man har. Hvilket selvfølgelig fører til at man straks må have noget mere. 

                                                 
9 Så væren er rent faktisk en illusion. I hvert fald i Platons forstand af ordet at være. Platons 
begreb om væren er statisk og dermed en illusion. Bare ikke den samme illusion som han selv 
talte om. 

…lauf in den Frieden! Der 
Mensch, der sich im Laufen und 
in beständigem Laufen befindet, 
und zwar in den Frieden, der is 
ein himmlischer Mensch. Der 
Himmel läuft beständig um, und 
im Laufe sucht er Frieden 

Meister Eckhart 
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 For ellers ved man ikke, hvad man så skal lave? 
 Det bliver aldrig nok. Være kan man ”gøre” i det uendelige, have er hur-
tigt overstået, og man må videre til det næste objekt som man gerne vil have.  
 Forbrugssamfundet? ”Jeg er, hvad jeg har”? 
 Habeo ergo sum. Til gengæld ”har” man ikke, hvad man er. Det er he-
le tiden begæret efter noget uden for én selv som styrer ens handlinger, det 
er ikke de iboende evner som kommer til udtryk i samspillet med andre 
mennesker. Det er ikke min hele person som flyder over af gerninger, det er 
mit Jeg som jagter noget uden for sig selv. 
 Er der noget voksenhed i ”at være”, som der ikke er i det ”at have”? 
 Det ville jeg personligt mene at der er.  
 Så når Thomas og jeg lige har taget et nyt afdragsfrit lån i lejligheden for at 
købe en firehjulstrækker? 
 Ja, hvad så? 
 Så er vi ikke alene selviscenesættende, ser os selv udefra i æstetisk forstand, 
fordi vi jo i realiteten ikke har det store behov for firehjulstræk til bykørsel, vi lever i 
virkeligheden vores liv uden for os selv? 
 Det er første gang jeg har hørt en bil omtalt som en ud-af-kroppen-
oplevelse! Men ja, hver gang du ser sådan et monstrum køre på astfalt, så 
sidder der en 2.000 år gammel teenager bag rattet. 
 Verdens ældste teenager? 
 Godt slidt i betrækket, men dét kan jo som bekendt skiftes ud. – Er 
det Issey Miyake, du bruger? 
 Ja. 
 Den slidte fleece-trøje er...? 
 Armani. 
 Bukserne? 
 Kenzo. 
 Tasken? 
 Louis Vuitton. 
 Er dét ikke lidt trivielt efterhånden? – Solbriller? 
 Donna Karan. – Gummiskoene er Nike.  
 Du behøver ikke en gang at kigge. Du ved det bare? 
 Man husker vel de væsentlige ting i sit liv? 
 Så hvad hedder nummerpladen på din nye bil? 
 Noget med Y… Tror jeg nok.   
 Hvilken dato har René fødselsdag? 
 Ingen aning. 
 Hvad koster dit køleskab? 
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 19.000,- 
 Har I et komfur der passer til? 
 Italiensk. 13.000,- 
 Hvor mange mobiltelefoner har du haft? 
 Fem. 
 Hvad var forskellen på de tre første? 
 Det ved jeg ikke.  
 Hvor mange har Thomas haft? 
 Han er på den sjette. 
 Hvor mange computere? 
 Tilsammen? 
 Eller hver for sig. 
 Hvis jeg kun tæller dem med jeg selv har købt, så tror jeg at jeg har haft tre 
stationære og fire bærbare. Så er der selvfølgelig alle dem, hvor jeg har haft min egen 
på arbejdspladsen, men hvor det jo ikke var ”min” i betydningen at jeg ejede den. 
 Hvad har Thomas på i dag? 
 Hvad han har på? 
 Jeans, lyseblå skjorte, mørk blazer? – Ser han godt ud? 
 Ja. 
 Ville du være sammen med ham, hvis han ikke gjorde?  
 Hvad mener du? 
 Hvis han nu ikke kunne finde ud af at gå i de rigtige skjorter?  
  
 Hvis han begyndte at købe sine sko i Brugsen?  
 
 Hvis han havde jysk pandehår og hængerøv i bukserne på den ufede 
måde?  
 Hold kæft, du er streng! 
 Er jeg? – Hvis han pludselig blev syg og tog 30 kilo på?  
 
 Ville du så fortsat være stolt af at vise ham frem for dine veninder?  
 
 Hvad nu, hvis han besluttede at droppe karrieren og i stedet arbejde 
gratis på et lokalt værested for psykisk syge – i tøj fra Føtex.  
 Ville du så stadig sidde sammen med ham på én af de der caféer som 
åbenbart alligevel ikke ligger på Sankt Hans Torv? Overvægtig, i de forker-
te sko, bukser som sidder dårligt, og hår med striber efter kammen. Men 
med masser af tid til at være sammen med dig, og inden i, stadig den sam-
me Thomas? 
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 Om jeg så ville være sammen med ham? 
 Ja? 
 Ville han så overhovedet være den samme? 
 Burde vi i virkeligheden tage og omskrive vielsesritualet, så det i ste-
det for at forpligte til at ”elske og ære hinanden i medgang og modgang til 
døden os skiller”, kom til at sige noget i retning af ”…og forblive officielt 
monogam, så længe det ikke er for kedeligt eller besværligt, og al forpligtel-
se bortfalder i tilfælde af: sygdom som varer mere end 14 dage, tab af status, 
eller hvis vennerne/veninderne synes at modparten går i det forkerte tøj 
eller på anden måde fører sig for utjekket frem.”? 
 
 Har vi tingsliggjort mennesket, Tenna? 
 
 ”Vir habeo” sagde hun; ”jeg har en mand”.  
 
 Jeg har en kæreste, jeg har en ven, jeg har en hund med fire poter, og 
jeg har tømmermænd.  
 
 Jeg er kæreste med én, jeg er ven med én, jeg har en hund, og jeg drak 
for meget i går. 
 
 Hvad har vi gjort ved hinanden, Tenna?  
 
 Børnehavegenerationen som fik det hele serveret på et sølvfad, er dét 
alt, hvad I ser omkring jer: hunde i de fede sko eller hunde i de ufede sko? 
 Børnehavegenerationen? 
 Nu er der ikke længere nogen pædagoger som kommer og fortæller 
jer, hvad I skal få tiden til at gå med, så nu kan I ikke selv finde ud af at put-
te noget i tilværelsen andet end at lege klæde-ud-dag. Ligesom ude på lege-
pladsen, dirigerer I rundt og iscenesætter jer selv og hinanden i far-mor-og-
børn: ”Og så var du jo faren, og så tog du jo på arbejde, og så kom du jo 
hjem til moren og lillen, og så købte vi jo et komfur til 13.000,- og et køle-
skab til 19.000,- som kunne lave isterninger og sige ”god morgen”, når man 
åbnede døren, og så gik vi jo ned på caféen med vores spritnye barnevogn 
til 12.000,- og spiste tapas for 289,- kroner og drak café latte til 38,- kroner 
med vores seje solbriller til 1.495,- oppe i håret, selvom det allerede var ble-
vet mørkt, og viste lillen frem til alle dem som også sad og spiste tapas, og 
så gik vi jo hjem, fordi vi skulle jo op klokken lort i morgen, fordi vi skulle 
jo nå ned i vuggestuen med lillen inden vi skulle ind på vores overfede ar-
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bejde, hvor vi jo rigtigt kunne udvikle os selv og spise lækker mad i kanti-
nen sammen med alle de overseje mennesker i deres overseje sko og tjene 
en masse penge, så vi kunne købe en firehjulstrækker, mobiltelefon num-
mer syv og et par nye silikonepatter og en fedtsugning hvert femte år.” 
 Og hvad med jer selv? 
 Hvem? 
 68’erne, baby-boomerne, hele efterkrigsgenerationen? Var det ikke jer selv og 
hele jeres selvoptagede navlepillergeneration som gjorde oprør mod alle værdierne 
og reglerne og smed dem ad helvede til, fordi de ikke duede til en skid alligevel? – 
Hvad fanden havde I så forventet? 
 Vi har efterladt os et tomrum, med andre ord? 
 Hvad har I egentlig selv skabt, andet end et økonomisk overskud og et hul i 
ozonlaget? Hvad blev der af jeres fine idealer og ”ned med kapitalismen”? Hvad 
blev der af alle parolerne som min onkel og tante gik og skreg i gaderne og alt det fis 
vi skulle høre på i skolen? Hvor meget af dét I rendte rundt og gjorde, handlede i 
virkeligheden lige så meget om selviscenesættelse? Forleden så jeg et børneprogram 
i fjernsynet om nogle børnearbejdere i Indien eller Bangladesh som gik barfodede 
rundt og samlede skrald på en losseplads mellem kanyler og barberblade og gamle 
kemikalierester, og hvis jeg skal være helt ærlig, så lignede det fuldstændigt de 
børneudsendelser om ulandene som var i fjernsynet, da jeg selv var barn. Der er jo 
ikke sket en skid i 30 år! Udsendelsen handlede om et hjælpeprojekt, hvor der var 
nogen som sørgede for skolegang til børnene og satte dem i kontakt med nogle fag-
foreninger, og den eneste forskel på udsendelsen for en uge siden og den for 30 år 
siden, det var at videoudstyret i mellemtiden er blevet så billigt at hjælpearbejderne 
havde udstyret børnene med et digitalt kamera, så de selv kunne filme deres egen 
elendighed. Så hvad er det nu lige I selv har gjort for verden som er så skide fantas-
tisk, når det kommer til stykket? Hvor mange af jeres fede pensionsopsparinger er 
investeret i bæredygtige virksomheder eller projekter som kan kaste noget af sig til 
andre end jer selv? Hvor meget rager jordens fremtid egentlig jer, når bare det går 
nogenlunde, så længe I selv er i live? Er det ikke ironisk, måske, at samfundet aldrig 
har været mere materialistisk, egoistisk, overfladisk, selviscenesættende og idiotisk 
end efter 68’erne kom til magten? Ja, gu’ faen har I efterladt jer et tomrum! 
 Og i det tomrum har Tenna og Thomas så puttet et nyt køkken? 
 Hvad skulle vi ellers have gjort? Sætte os ned i rundkreds og lave en ny, nyt-
teløs revolution? Alle ismerne slog jo fejl. Komfuret virker i det mindste. Måske er 
det slet ikke så mærkeligt at vi fokuserer på lige præcis de få ting, det ikke lykkedes 
alle jer gamle hippier at slå i stykker: materiel sikkerhed; at få en vis succes i livet og 
en traditionel kernefamilie. 
 I nævnte rækkefølge? – Er det sådan det giver status blandt vennerne? 
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 Hold da op! 
 Er det ikke for sølle, egentlig, af en generation som jeres bare at affin-
de sig med smulerne fra vores bord? Hvorfor finder I ikke på noget større 
selv? En hel generation som er blevet puslet og plejet i hoved og røv som 
har modtaget uddannelse efter uddannelse, og som har fået stort set alt, 
hvad I pegede på, kan I virkelig ikke gøre det bedre? 
 Og hvad har du selv gjort, måske, som er så fantastisk? Hvad kæmpede du 
for, da du var 35? Vi kan vel ikke alle sammen gå og vente på at vi er så klodsede at 
falde af en hest, før vi opdager livets ”sande” værdier? 
 Dér slap det ud! 
 Undskyld. 
 Idioten sidder dér i sin rullestol og spiller allerhelvedes klog og tror at 
han er noget, fordi alle vi andre går og har medlidenhed med ham. Rend 
mig i røven!  
 Undskyld. 
 Impotent og lukket inde på amtssygehuset af ekskonen! Kan man 
synke lavere?  
 Undskyld. 
 Imens sidder hun dér og tænker kun på, hvor mange penge hun kan 
få for sin artikel, så manse derhjemme kan få de rigtige sko og den rigtige 
skjorte, så hun kan vise ham frem til den næste filmpremiere som de er in-
viteret til, fordi hun kender nogen af de kendte som hun en gang har inter-
viewet og som gerne vil have at hun skriver om dem igen på den der fede 
måde, hvor deres idiotiske selvoptagede liv kommer til at se enormt interes-
sante ud, selvom de aldrig nogen sinde har tænkt en selvstændig tanke, 
endsige udtalt sig om noget de anede en skid om, men har deltaget to gange 
i et gætteprogram på fjernsynet, hvor det mest epokegørende de kunne af-
sløre om sig selv, var det stjernetegn de var født i, og som hovedsagligt har 
bidraget til den kulturelle mangfoldighed ved at lade sig udstyre med den 
seje frisure og de fede sko og de rigtige caféglas hjemme i deres overstylede 
lejligheder med ludbehandlede plankegulve og fanatisk-japansk-minimalis-
tisk-kvadratiske-sidde-miljøer i det bløde skær af lyset fra en juletræskæde 
på den fede måde. 
 Hvad lavede du selv, da du var 35? 
 Skrev reklametekster og købte en sportsvogn. Og så kan jeg i øvrigt 
ikke bruge din medlidenhed til en skid.  
 Undskyld. 
 Hvad var det for nogle tidspenduler vi kiggede på i mandags? Kan 
du huske, hvad de hed? 
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 Det står i mine noter… trendpendulet, idépendulet, argumentpendulet, reli-
gionspendulet og… de videnskabelige paradigmers pendul. 
 Ja, gu faen var det åndssvagt at falde af den hest! 
 Hvad skete der med hesten? 
 Den blev skudt. Så alt i alt var jeg jo den heldigste af os, kan man 
sige.  
 Dig og hesten? 
 Men mærkeligt nok kommer man jo oven på igen. Det gør man jo. På 
den ene eller den anden måde. Livet bliver ikke som man troede det skulle 
blive, men så bliver det noget andet. 
 Og det er måske heller ikke så ringe, eller hvad? 
 Dét som det handler om, er at lade være at sammenligne sig selv med 
andre. Hvis jeg gik og sammenlignede mig selv med alle dem som ikke er 
faldet af en hest, og som kan alle de ting som jeg kunne engang, så blev jeg 
jo sindssyg. – Så kan man selvfølgelig spørge, hvorfor jeg sidder lukket inde 
her, hvor jeg gør, men det har sgu ikke noget med hesten at gøre! Det kan 
jeg jo i bund og grund nok kun takke mig selv for. – Fidusen ved at være 
Cornelius Magnussen er jo at jeg er noget ingen andre er, jeg kan noget in-
gen andre kan, min skæbne – selvom jeg ikke tror på ”Skæbnen” som sådan 
og med stort S – er ikke nogen andres skæbne, den er min. Man kan ikke 
sammenligne liv på den måde.  
 Man kan være den man er? 
 Men ikke nogen andre. Det er jo dét der er hele problemet, for helve-
de: folk går og tror at de skal være nogen andre end dem de er! 
  Sagde den gamle reklamemand? 
 Mod skæbnens ironi kæmper selv alfa-hanner forgæves. – Så Tenna 
kan ikke få børn. Hvad gør hun så? Går og sammenligner sig med alle dem 
der har børn. Sammenligner sig selv med alle de kvinder som er mødre.  
 Er det så underligt? 
 Ikke underligt. Men du bliver heller ikke lykkeligere af det. Frustra-
tionen kommer jo af at vi tror vi har et liv, at livet er vores ejendom, og at vi 
skal forme dette liv efter vores eget hoved.  
 Det er livet der har os? 
 Vi skal leve livet. Ikke nødvendigvis i betydningen ”leve livet” og gå 
rundt og æde og drikke os fra sans og samling, men leve vores eget indivi-
duelle liv i den skikkelse som det nu tilkommer os selv. Ville jeg hellere 
stadig have været i stand til at gå? Ja, for fanden da! Ville jeg hellere have 
været i stand til at smække dig op på sengen derovre og tage dig hårdt og 
hurtigt, indtil du hvinede af fryd og vi begge to havde bollet hjernen ud, i 
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stedet for at sidde her i denne her invalidespand? Ubetinget! Kan jeg bruge 
det til noget? Ikke en skid!  
 På den anden side er jeg jo også udmærket klar over at du kun sidder 
her, fordi du tror at jeg er ufarlig. Hvis jeg lige pludselig havde kunnet rejse 
mig og gøre alvor af alle mine tomme ord, så sad du her jo ikke. Dummere 
er du jo heller ikke. Så havde jeg jo været farlig. På rigtigt. Kan jeg bruge min 
situation til noget? Ja. For den ligner ingen andres. Cornelius Magnussen er 
unik, Tenna er unik, Thomas er unik; der er ingen af vores lodder her i livet 
der ligner hinanden, og derfor kan vi ikke sammenligne vores liv, og når vi 
alligevel gør det, så er det, fordi vi tror at vi kontrollerer det, og det eneste 
vi får ud af at sammenligne, dét er at vi går rundt og er ulykkelige. Er det 
rart at være ulykkelig? Gu’ er det ej. 
 Så jeg skal bare glemme alt om børn og så sige ”nå, pyt, det blev så ikke 
mig”? 
 Du behøver måske ikke sige ”pyt”, men du kan i hvert fald – i dét frie 
og trygge samfund som vi lever i – sige: ”Med de udfordringer livet har 
givet mig, hvad er så mine muligheder?” Charlotte fik muligheden for tre 
børn, en mulighed som du ikke fik. Til gengæld lyder det som om du fik 
nogle andre muligheder, muligheder som Charlotte ikke fik. – Hvad laver 
Charlotte? 
 Hun er hjemmehjælper. 
 Arbejde, du ikke ville røre med en ildtang! – 
Stresser rundt fra den ene ufuldendte opgave til den 
anden, uden mulighed for at tage sig ordentligt af de 
mennesker som hun er ansat til at passe. Uden mu-
lighed for at planlægge sin egen arbejdsdag eller mø-
detid. Til en lorteløn. Misunder hun ikke dig en gang 
imellem, mon? Mon ikke hun står inde på Strøget en 
gang imellem og tænker: ”Gid det var mig der kunne 
bruge 2.000,- kroner på et par støvler i stedet for at 
stå i kø ude i Bilka hele lørdag formiddag for at fylde 
bagagerummet med billige bleer!”? Hvis du kunne 
bytte dit liv for Charlottes, ville du så tage hele pakken? 
 Jeg kan ikke bare vælge og vrage? 
 Ikke at der nødvendigvis sidder en skæbnegud eller en kosmisk for-
delingskommission og tildeler os gode og dårlige skæbner, men det er i ud-
præget grad et teenagefænomen at vi tror at vi skal have alt. Der er bare 
visse ting her i livet som det ikke er alle beskåret at få. Uretfærdigt? Måske. 
Hvor vil du klage?   

Det er derfor rimeligt, at den, som 
først opdagede en eller anden kun-
nen udover de fælles sanseiagttagel-
ser, blev beundret af menneskene, 
ikke kun på grund af den nytte, 
man kunne have af opdagelserne, 
men fordi de mente, han var visere 
og bedre end de andre. Men efter-
som flere og flere slags kunnen blev 
opdaget og nogle tjente de nødven-
dige ting, mens andre tjente livets 
nydelser, blev de, som hørte til den 
sidste gruppe, altid anset for visere 
end de første, fordi deres viden ikke 
tjente noget nyttigt formål. 
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 Det ved jeg ikke. – Så jeg skal bare være fatalist, klappe i og affinde mig med 
min skæbne? 
 Vi kan altid ændre vores liv, vores ”skæbne”, 
men udgangspunktet, vores lod her i tilværelsen, har 
vi ingen indflydelse på. Det vil altid være forskelligt, 
og derfor kan man lige så godt leve det liv man nu en 
gang har fået i stedet for at rende rundt og være fru-
steret over at man ikke fik et andet. Reklameindustri-
en sælger godt nok et andet budskab, men reklame-
folk er jo også frustrerede. I virkeligheden stiger vo-
res frustration jo i takt med valgmulighederne. 
 Fordi man ikke kan få alt? Vores ønsker stiger eksponentielt, mens mulighe-
derne kun er lineære? 
 Det hele skal være perfekt og helst på én gang! Kompleksiteten gør 
det umuligt at finde en partner der matcher mere end 80 procent. Men vi vil 
alle sammen have 110! I gamle dage arrangerede forældrene ægteskabet, og 
hvis de var gode forældre, så sørgede de for at børnenes temperament pas-
sede sammen, og hvis man allerede ved brylluppet havde råd til nye møbler 
og en dobbeltseng, så var man lykkelige, og så var den ikke længere. Nu er 
vi nået dertil, hvor vi er villige til at droppe kæresten, fordi han har den for-
kerte sofa. 
 Hvis jeg var vokset op i Nepal, havde jeg tænkt helt anderledes? 
 Der var også barnløse ægtepar for 100 år siden. Men den gang havde 
de ikke alle mulighederne for at gøre noget ved problemet. Folk måtte leve 
med den omstændighed at de ikke kunne få børn. Desværre var det tit kvin-
derne der fik skylden, og der kom nogle kranke skæbner på den bekostning, 
men frustrationen må alt andet lige have været lettere at håndtere, fordi der 
alligevel ikke var noget at stille op. – Hvor mange fertilitetsbehandlinger 
har du været igennem? 
 Syv. 
 På hvor mange år? 
 Siden jeg var 28. 
 Og hver gang troede du at denne her gang, så er den der!  
 Og dét skulle jeg, ifølge Cornelius Magnussen, have ladet være med, for jeg 
gik bare og blev frustreret og ked af det? Jeg skulle bare have opgivet min drøm i 
stedet for at forsøge at få den opfyldt, for i sidste ende gjorde det mig bare mere 
ulykkelig? 
 Hvad andet kom der ud af det? Ingen ting. Correct me if I’m wrong. 
Selvfølgelig skal vi forbedre vores liv – jeg er jo trods alt meget glad for at 

Derfor var det også først, da alle 
sådanne ting var frembragt, at de 
videnskaber, som ikke tjener det 
behagelige og heller ikke det nød-
vendige, blev opdaget, og først på 
de steder, hvor man først havde tid 
tilovers. Dette er grunden til, at 
matematisk kunnen først opstod i 
Ægypten, for der havde præste-
skabet mulighed for fritid.  

Metafysik 
Aristoteles (384-322) 
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kørestolen er opfundet, og at der var nogle dygtige læger som fik mig lap-
pet sammen efter faldet – for slet ikke at tale om narkosen, mens de opere-
rede. Selvfølgelig skal vi forandre situationer som er ubærlige, ellers kunne 
vi jo ligeså godt lægge os og dø med det samme, men jo før vi indser at livet 
skal leves og ikke kan haves, desto før slipper vi også for en masse ærgrel-
ser. Det strider godt nok mod alt, hvad vi har gået og bildt hinanden ind 
siden Oplysningstiden, men derfor behøver vi jo ikke fortsætte med at vide-
rebringe illusionen.  
 Endnu en gang gælder det om at finde balancen? 
 Det er et dilemma. Men der var ingen der sagde at det ville blive nemt 
at skulle leve med konsekvenserne af sine valg. Og hvad de også glemte at 
sige, var at det er lige så vanskeligt at leve med konsekvenserne af selve 
mulighederne. – Skal vi kigge på de tidspenduler der?  
 Det må vi hellere. 
 – Og så er der i øvrigt også en anden pointe med alt dét man ikke kan 
få, eller alt det som går lidt skævt; det er jo dér man vokser.  
 Hvordan? 
 Som menneske. Det lyder fortærsket, men det er jo modgangen der 
gør én stærk. Mennesker som bare er gået igennem livet uden nogensinde 
selv at skulle kæmpe for noget som helst, de er jo jammerligt kedsommelige 
mennesker! Hvis modgangen er for stor, risikerer man naturligvis at bukke 
under, og det er ikke godt, men når man kommer ud på den anden side, så 
er man jo så meget desto stærkere; en erfaring rigere, og hvis man lige gider 
tage ved lære af ulykkerne, så er man jo også alt andet lige blevet klogere. 
Og sjovt nok er det jo dér livet begynder at få betydning. Uden en vis mod-
gang, bliver det sjovt nok bare til æstetisk ligegyldighed. 
 Det er derfor vi køber køleskabe med isterningsmaskiner og fede sko? 
 Dét sagde du og ikke jeg. – Nå, det var tidspendulerne! 
 Som var dem det hele handlede om? – Du har slet ikke drukket din kaffe. Var 
den for tynd? 
 Det var en værre gang rævepis! Kan du ikke gå ned og se, om du kan 
få en kande i køkkenet? 
 Så tager jeg lige bakken med...  
 Det lyder som en fremragende idé! 
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∆ΙΑΨΑΛΜΑΤΑ XVΙ  
 
 
De sidste år min farmor levede, var hun ikke megen nytte til. Når vi besøgte 
hende på plejehjemmet, sad hun bare i sin kørestol med hovedet hældende 
til den ene side og sagde en lyd, der mest af alt mindede om en tilkalket kaf-
femaskine: hh-hh hh-hh hh-hh. Inde bag øjnene gemte sig kun en ubetyde-
lig del af det menneske, hun var engang. Resten var væk for altid. Minderne, 
kundskaberne, drømmene, alt dét, som gjorde min farmor til min farmor, 
var reduceret til usammenhængende småbidder. Glimtvis var hun der, men 
så var hun væk igen. Som vraggods dukkede stumperne op til overfladen, 
flød lidt rundt, og sank så til bunds for måske aldrig at komme til syne mere. 
Et smil. Et minde. Et kærligt ord eller en strofe af en sang. Det kunne man 
aldrig vide. Hun kunne ikke gå eller spise selv, og bortset fra et let håndtryk 
kunne hun kun tilbyde verden denne ustandselige lyd af kaffemaskine hh-
hh hh-hh hh-hh hh-hh… 
 Lægen på plejehjemmet sørgede for, at hun fik nogle piller, som gjor-
de humøret tåleligt, men man kunne dårligt sige, at det var hendes eget, 
humøret.  
 Alligevel var øjnene de samme. Glæden over at se børn og børnebørn, 
trygheden ved at høre vores stemmer, behovet for mandens kærlighed, det 
var der alt sammen endnu. Samtale kunne det ikke blive til, men man kun-
ne sidde og holde hende i hånden og mærke, hvordan fragmenterne af far-
mor faldt til ro, hvordan et andet menneskes nærvær og omsorg gjorde en 
forskel. Farmor var stadig farmor. 
 Derfor fik hun mad tre gange om dagen, kage til kaffen og kærlig, op-
mærksom pleje af nogle søde damer i lyseblå kitler og hvide træsko.  
 Ikke fordi hun var noget.  
 Udelukkende fordi hun var. 
 Hvilken nådegave er ikke budet om næstekærlighed? 
 Selv når det er sat i system af socialdemokrater. 
 
 
Passer man ikke ind, begynder man at tænke over tingene.  
Tænker man over tingene, passer man ikke ind. 
 

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


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

294 

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


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

295 

 
 
 Hvad sagde køkkenet? 
 Friskbrygget, rigeligt og – ta-dah! – en kande mælk! 
 Vi har det godt, hva’? 
 To mennesker, tre dage på en psykiatrisk afdeling og alt det kaffe man kan 
drikke! 
 For slet ikke at tale om alle de boller i karry, man kan spise! 
 De ligger tungt. 
 Der er stadig æblekagen... 
 Og jeg har ikke været nede og træne siden i fredags! 
 Begynder bukserne at stramme? 
 Ikke endnu, men hvis det her fortsætter alt for længe, så kan det da godt være 
at jeg skal ud i Bilka efter et par joggingbukser... 
 Model Charlotte? 
 Hvor kunne du gætte det?! 
 Ah! Det er god kaffe! 
 Ok, nu gør jeg lige det ulækre... 
 Flødeskum i kaffen? Du siger noget... 
 Så bliver kaffen bedre og kagen ikke nær så fed... 
 Win-win-situation? 
 Både-og. – Nå, hvad har vi så tilbage? 
 Tidspendulerne. 
 Alle pendulerne fra i mandags? 
 Plus et par stykker til.  
 En af de ting som gør vores egen tid så hamrende uoverskuelig, er 
nemlig at alle de penduler man overhovedet kan komme i tanker om, svin-
ger lige i disse år. Der er stort set ikke ét niveau i vores virkelighedsforståel-
se som ikke er i opbrud lige nu.  
 Du beskrev tidspendulerne som en række filtre eller 
briller vi ser verden igennem eller forstår verden igennem? 
  Vi er hele tiden nødt til at fortolke vores tid og 
vores omgivelser og forstå dem ud fra en række for-
udsætninger og forventninger. Hver epoke giver os 
sit filter eller sin fortolkningsramme som vi bruger, 
når vi skal navigere rundt i verden, og det er disse 
fortolkningsrammer eller ”forventningsfelter” som 
alle sammen skifter lige nu. 
 Og dét du gør, og som I gjorde på redaktionen på 

Tidspendulerne 
Nærværende forfatter er ingenlunde 
Philosoph, han har ikke forstaaet 
Systemet, om det er til, om det er 
færdigt, han har allerede nok for sit 
svage Hoved i den Tanke, hvilket 
uhyre Hoved Enhver i vor Tid maa 
have, da Enhver har en saadan uhyre 
Tanke. 

Frygt og Bæven 
Søren Kierkegaard, 1843 

With no identifiably constants, our 
world would feel too fluid, too 
irregular, and too chaotic for any 
meaningful or survival-enhancing 
interactions to take place. This is 
why periods of extreme novelty—a 
high rate of change—are usually 
plagued by correspondingly high 
rates of mental illness, social dis-
order, cultism, sexual hedonism, and 
the use of state police or royal 
guards to keep all this under control. 

Playing the Future 
Douglas Rushkoff, 1996 
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CPH1, det var så at se på, hvordan en række af vores ”forventningsfelter” kommer 
til at se ud de næste 30 år? 
 Én af Kierkegaards indvendinger mod Hegel var at hvis verden virke-
lig bevægede sig gennem en stadig proces af mediation mellem modpoler, 
så ville det også være muligt at forudsige, hvad den næste modpol ville være, 
og med den også den næste modpol, den næste modpol og så videre, og så 
ville man kunne forudsige fremtiden. Og kunne Hegel, spurgte Kierkegaard, 
forudsige fremtiden? Nej, det kunne han ikke!  
 Ergo, ingen grund til at tilslutte sig Hegel? 
 Hvor stor en idiot har man næsten lov til at være? 
 Ikke desto mindre var det dét I gjorde, da I lavede CPH1? 
 Nu har tv-branchen jo aldrig været kendt for sin mangel på idioti.  
 Det vil jeg undlade at kommentere. – Så hvilket pendul starter vi med? 
 Argumentpendulet. 
 Det var dét som svingede hvordan?  
 You tell me! 
 Hold kæft, du er en balastning, altså! 
 Siger hun efter at have fået både boller i karry 
og æblekage! 
 Argumentpendulet handlede om, hvilke præmisser vi har haft for vores be-
slutninger og argumentation op gennem tiderne. Hos jægersamlerne hentede man 
sin viden og sine svar i myterne og hos shamanerne eller medicinmændene. Hvis 
man traf en beslutning, så hentede man ”argumenterne” fra traditionen og fra for-
skellige drømmerejser.  
 Altså ændrede bevidsthedstilstande. – Hvad kom der så? 
 Så kom religionen, hvor man i højere grad havde gudernes svar på forhånd – 
kan man sige dét? 
 I kølvandet på landbrugets opfindelse opstod bysamfundene, og dér 
opfandt man skriften. Den brugte man så blandt andet til at skrive samfun-
dets vigtigste regler ned, og disse regler var givet af guderne. Nu havde 
man altså guddommelig lovgivning som på forhånd angav reglerne for for-
brydelse og straf, og hvis man skulle træffe en beslutning man ikke kunne 
overskue, eller stod i en situation man ikke havde stået i før og skulle be-
slutte sig, så kunne man gå til præsterne som så gik til de hellige bøger. Alle 
de regler om familieret og handelsret og strafudmåling etc. som vi kender 
fra Det gamle Testamente – og hvor det juridiske er sovset ind i religiøse 
ritualer – var altså fuldstændigt i tråd med deres samtid. Religionen havde 
mere eller mindre monopol på vores argumenter og beslutninger i omkring 
5.000 år fra cirka 3.500 år før år 1 og frem til 1500-tallet, og hvad kom så? 

Argumentpendulet i 
fremtiden 

Den ufornuftige har undertiden 
mere glæde af sin ufornuft end den 
fornuftige af sin fornuft. 

Soya 
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 Renæssancen, Oplysningstiden, naturvidenskaben og fornuften. – Vi har i 
virkeligheden kun lyttet til vores fornuft i 3-400 år? 
 Grækerne havde lige et ”fornuftigt mellemspil” 
på et par hundrede år, men ellers ja. – Og så skal vi 
nok lige præcisere, hvad vi mener med ordet ”for-
nuft”, når vi bruger det i denne her sammehæng. Det 
er jo faktisk ret ”fornuftigt” at følge myterne, når man 
ikke har andre forklaringer. Det kan absolut også være fornuftigt at gøre 
som præsten siger, i et religiøst samfund. Dét vi taler om, er fornuften i sig 
selv, evnen og viljen til at forkaste gamle skrøner og ting som ikke kan 
dokumenteres. 
 ”Rationalitet” i virkeligheden? 
 Som jo sådan set bare betyder ”fornuft”, så der 
er vi lige vidt. Men lad os bruge ordet rationalitet, så 
der ikke er nogen tvivl om, hvad vi taler om. Og lad 
os så ved samme lejlighed kombinere den med em-
pirien, så der ikke er nogen tvivl om, hvad vi mener: kritisk tænkning og 
rationel analyse af det vi har iagttaget og registreret. – Samt i høj grad den 
aristoteliske logik.  
 Du har ikke forkastet hans logik helt? 
 Som meta-narrativ delvist, jo. Men som analytisk værktøj, aldrig i 
livet! 
  Mytologien og religionen blev altså i sin tid 
erstattet af rationaliteten, og lige nu er vi så ved at gå 
nye veje igen. Argumentpendulet svinger, og om jeg 
skal sige gudskelov eller desværre, kan jeg ikke helt 
finde ud af. 
 Hvorfor? 
 Fordi pendulet i en vis grad svinger væk fra ra-
tionaliteten. Men det er ikke kun skidt. Det er et di-
lemma; både-og. 
 Det er både godt og skidt at vi svinger væk fra rationaliteten? 
 Det kommer an på, hvordan det kommer til at forløbe, og hvad kon-
sekvensen bliver.  
 Naturvidenskabens kritiske tænkning og krav 
om efterprøvelighed, og rationaliteten som fænomen 
løsrevet fra religion og mytologi, begyndte at tage 
form med Renæssancen for 500 år siden, og for alvor 
med Oplysningstiden for cirka 300 år siden. Men den 

I Athen blev Anaxagoras (500-
428) landsforvist på grundlag af 
en anklage for ugudelighed, idet 
han mente, at Solen består af 
rødglødende metal. 

Politikens Filosofi Leksikon, 1983 

Først gennem Tænkningens Virk-
somhed og Bevægelse bliver det 
fornuftige, det, som i Sandhed er 
til, ogsaa til for Mennesket. 

Forelæsning ved Tiltrædelsen af 
Professoratet i Filosofi 

G.W.F. Hegel, 1818 

I am not unaware that many have 
held and hold the opinion that 
events are controlled by fortune 
and by God in such a way that the 
prudence of men cannot modify 
them, indeed, that men have no 
influence what so ever. Because of 
this, they would conclude that 
there is no point in sweating over 
things, but that one should submit 
to the rulings of chance. 

This opinion has been more widely 
held in our own times, because of 
the great changes and variations, 
beyond human imagining, which 
we have experienced and experi-
ence every day. Sometimes, when 
thinking of this, I have myself 
inclined to the same opinion. 
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tænkemåde var jo ikke noget udbredt fænomen i den almene befolkning før 
et godt stykke oppe i 1900-tallet. 
 Overtro og myter blev stadig brugt til at forklare en del? 
 Hvad var gårsdagens ”mysterium nummer otte” 
 Bladre-bladre... At vi i vores kultur, til trods for over 
200 år med oplysning, naturvidenskab og uddannelse, sta-
dig ”hopper på den ene overnaturlige historie efter den 
anden”.  
 Alt lige fra vandrehistorier, urban myths til 
new-age og regulær humbug som vi endda gladeligt 
betaler for i dyre domme. Vores hjerner er simpelt-
hen gefundenes Fressen for alskens memer som lover os mirakler, sensatio-
nelle historier og overnaturlige forklaringer på alt, lige fra dårlige ægteska-
ber til fodvorter. – Og hvorfor er de dét? 
 Vores hjerner? Hvorfor suger de overnaturlige memer til sig som en svamp? 
 Ja. 
 Fordi de blev til i en mytologisk suppedas? Vores 
hjerner er simpelthen bygget til at hoppe på overnaturlige 
forklaringer og se mirakler omkring sig, i stedet for at tæn-
ke kritisk og bruge rationaliteten til at finde forklaringer på 
ting? 
 Fordi vores hjerner blev bygget af og til vores 
shamanistiske jægersamler-forfædre. Vores hjerner er 
bygget til analogier, ikke til analyser. De er bygget til 
at fortælle huske-myter som er fulde af symbolik og 
paralleliseringer, til at indgå i kulten og deltage i 
gruppens ritualer, og til at se intention i tingene om-
kring sig. Også dér, hvor der ikke er nogen intention 
overhovedet. 
 Evolutionen har skabt os som animister: Ligesom vi 
ved at andre mennesker har intentioner med deres hand-
linger, så tolker vi naturens fænomener som om de har in-
tention og er besjælede? 
 Vi er simpelthen en hel art af fortolkere, og 
vores hjerner er indrettet til at se ”ånd” omkring sig. 
Hvad vi derimod ikke er bygget særligt godt til, det er 
at tænke kritisk, at gøre op med vante forestillinger 
og at være villige til at drage konklusioner som går 
imod gruppens eksisterende viden. 

None the less, so as not to rule out 
our free will, I believe that it is 
probably true that fortune is the 
arbiter of half the things we do, 
leaving the other half or so to be 
controlled by ourselves. 

The Prince 
Niccolò Machiavelli, 1513 

 
Enhver Aandemaner har et helligt 
Bælte, som spiller en meget væsent-
lig Rolle inden Paakaldelsen af 
Aanderne. Jeg fik et saadant Bælte af 
en Aandemanerske Kînalik; en al-
mindelig Skindrem, hvortil var fæstet 
følgende Ting: en Splint af en Bøsse-
kolbe, en Stump Senetraad, et Bæn-
del, der havde været bundet om et 
Stykke Tobak, et Stykke af hendes 
afdøde Broders Hue, et Stykke hvidt 
Renskind, nogle flettede Vidier, en 
Kanomodel, en Rentand, en Vante og 
en lille Stump Sælskind. Alle disse 
Ting havde faaet magisk Kraft, fordi 
de var givet hende af Mennesker, der 
ville hendes Vel. Gaverne behøver 
ikke at være store eller kostbare 
Ting, idet ikke Genstandens værdi, 
men Tanken, som knytter sig til 
Gaven, giver Styrke. 

Den Store Slæderejse 
Knud Rasmussen, 1932 

Recall Dawkins’ point (…): ”If neuro-
scientists find a ”god center” in the brain, 
Darwinian scientists like me want to 
know why the god center evolved. Why 
did those of our ancestors who had a 
genetic tendency to grow a god center 
survive better than rivals who did not?” 
(…) 
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 Vores 2-300 år med rationalitet, logik og kritisk tænkning er en anomali, med 
andre ord? 
  Og alt imens naturvidenskaben og rationaliteten fik lov at sætte dags-
ordenen, har vores jægersamler-sjæle gået og våndet sig, og nu kan en stor 
del af os åbenbart ikke holde det ud længere. 
 Derfor nærmest eksploderer markedet for new-age i 
øjeblikket? 
 Og derfor svinger argumentpendulet. 
 Fra oplysning til overtro? 
 Problemet er at rationaliteten, videnskaben og 
logikken nok giver svar, men at de svar ikke i sig selv 
nødvendigvis giver nogen mening. Simpelthen fordi vores hjerner er bygget 
til en anden slags svar. Den ”objektive” afsøgning af verden er kommet ret 
sent på banen i vores arts udvikling, og vi er vokset ud af en virkelighed, 
hvor myterne og sammenhængen med usynlige kræfter i naturen spillede 
en stor rolle med hensyn at skabe mening, og derfor kan vi ikke bare kaste 
”overtroen” og de overnaturlige forklaringer af os som en badekåbe. 
Selvom vi har forsøgt i over 200 år. Det hænger ved. 
 Vi er mytologiske væsner med hang til historier? Vi er måske slet ikke men-
nesker uden? 
 Rationaliteten og de forklaringsmodeller som 
bygger på videnskabelig efterprøvelighed, har haft 
deres argumentationsmonopol i et par hundrede år, 
men vi er ikke bygget til det. For en stor del af os giver den form for viden 
ganske enkelt ikke mening på et dybere plan. – Hvilket heller ikke nogen-
sinde har været videnskabens målsætning; den har bare gjort, hvad den 
kunne for at undersøge, hvordan verden er, og i kølvandet på dét projekt at 
bevise at myterne tog fejl. 
 Myterne og religionen. Det er dét, din foragtcentrifuge handler om, og nu er 
vi så på jagt efter en dybere mening, og så dropper vi videnskaben? 
 Videnskaben rummer fakta, men den rummer ikke mening. Hverken 
i betydningen purpose, oppinion eller meaning. Den rammer ikke vores fø-
lelser og får os ikke til at mærke at dens svar er rigtige eller gode. Den er et 
rent tankeprojekt som ikke har noget umiddelbart berøringspunkt i vores 
umiddelbare måde at interagere med verden på. Desuden rummer den ikke 
etik, og den rummer ikke den dybtliggende – jeg ville helst undgå ordet, 
men jeg kan ikke finde noget bedre – videnskaben rummer ikke den dybt-
liggende ”åndelighed” som er en forudsætning for at vi kan fungere som 
hele mennesker.  

Why did those with the genetic tendency 
survive? Because they, unlike those who 
lacked the gene had health insurance! In 
the days before modern medicine, 
shamanic healing was your only recourse 
if you fell ill. 

Breaking the Spell 
Daniel C. Dennett, 2006 

Uddriv naturen med en høtyv, 
- den kommer altid tilbage. 

Horats 
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 Vi kunne ikke have skabt alle de fantastiske materielle fremskridt og 
den høje levestandard som vi har, hvis det ikke var for vores rationalitet og 
for naturvidenskaben og dens analytiske måde at tænke på, men nu er dens 
anomalier blevet for store. 
 Vi savner åndeligheden? 
 Mange gør, og noget mangler der i hvert fald. – 
Så ja, dette her berører i allerhøjeste grad foragtcen-
trifugen! 
 Argumentpendulet svinger væk fra videnskaben og 
dens rationelle eller ”fornuftbaserede” argumentation og over i religionens og my-
stikkens område? 
 Og spørgsmålet er så, hvordan videnskaben agter at håndtere dét. 
Der er ingen tvivl om at vi har religiøse behov – mange af os i hvert fald. At 
vi har brug for myter og symbolske beretninger som vi kan tolke vores egen 
eksistens ind i.  
 Vi er nødt til at omfortælle videnskaben for at den skal give mening? 
 Enten opper universiteterne sig og sørger for at italesætte videnska-
ben, så vores animist-hjerner siger ”Mums! Dét var berigende at få at vide!”, 
eller også så smuldrer resultaterne af vores oplysning og Renæssancen. 
Ganske enkelt af den grund at vores massemedier er blevet demokratise-
rede, og det ikke længere kræver en formue og en saglig redaktør at få sine 
tanker udgivet og mangfoldiggjort. Selv det mest idiotiske sludder og vrøvl 
har millioner af potentielle læsere på internettet. 
 Farvel rationalitet og kritisk tænkning? 
 Goddag overtro, humbug, føleri, røgelsespinde 
og ”din mening kan være lige så god som min me-
ning, og se! din aura blev lige pludselig grøn!”.  
 For det første bliver videnskaben nødt til at 
formulere den videnskabelige erkendelse i ”mytisk” 
form, så det giver mening for almindelige dødelige 
mennesker. Erkendelsen er nødt til at blive formule-
ret symbolsk, ligesom de religiøse myter. Dét er ham-
rende uvidenskabeligt, men det er netop dét der er 
pointen. – Bemærk at jeg sagde ”mytisk” form, ikke ”mystisk”! 
 Og med dét mener du…? 
 Det skal formidles og berettes, så det giver mening, men der skal ikke 
ændres på substansen, det skal ikke ændres med hensyn til selve indholdet 
og begynde at inkludere overtro og humbug! 
 For det andet må forskerne se at få fingeren ud og pille alt det dér ”al-

Vi bruger millioner på astrologi - uden at tro 
på det. Det er især veluddannede og 
kvinder, der er villige til at betale 
mellem 1200 og 1800 kroner for et 
horoskop, selvom de fleste ikke 
tror på teorien bag. 

www.berlingske.dk 
1. august 2007 

Engle daler ikke ned i skjul, men 
direkte ned i danskernes daglig-
stuer. I hvert fald tror hele 43 
procent af danskerne på, at der 
findes engle. Det viser en ny 
meningsmåling, som analyseinsti-
tuttet Zapera har foretaget for 
Kristeligt Dagblad. (…) 
Undersøgelsen viser samtidig, at 
flest midaldrende, flest jyder og 
flest kvinder tror på engle. Men 
selv blandt dem, der definerer sig 
selv som ateister, tror otte procent 
på engle. 

www.kristeligt-dagblad.dk 
9. september 2007 
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ternative” halløj fra hinanden og se at dokumentere, hvilket noget af det der 
er det rene vås, hvad der blot er gode historier, hvad der ligefrem er farligt, 
og hvad der rent faktisk er hold i, når man har forholdt sig kritisk til det. 
 Det er ikke det rene humbug det hele? 
 Formentlig ikke. Men hvilket er hvad? Der er ingen der aner det, for 
der er stort set ingen der forsker i det! – Faktisk undrer det mig at så mange 
mennesker kan begynde at betale formuer for udokumenteret new-age-
ævle-bævle, uden at der er nogen der stiller krav om at få fænomenerne un-
dersøgt. Og ved du, hvad jeg tror? 
 Nej? 
 Jeg tror at det er, fordi det hovedsagligt er kvinder der både udbyder 
og betaler for størstedelen af new-age-halløjet. Jeres halvdel af økonomien 
er aldrig blevet regnet for noget. Hvis det havde været en mandebranche, så 
havde det ikke skortet på forskernes interesse. 
 Vi bliver ganske enkelt ikke taget seriøst som køn? 
 Kunne man forestille sig at samtlige lokalaviser begyndte at bugne 
med annoncer for midaldrende mænd der tilbød alkymi og hjemmelavet 
medicin, på samme måde som lokalaviserne bugner med annoncer for mid-
aldrende kvinder der tilbyder healing og clairvoyance, uden at den øvrige 
dagspresse ville kaste sig over fænomenet, og universiteterne ville sende 
horder af forskere i marken? – Specielt, hvis der var lige så mange mandlige 
kunder til alkymien som der er kvindelige kunder til clairvoyance i dag. 
 Men hjemmelavet medicin kan jo være farligt?! 
 Og det er amatørers manipulation med syge menneskers psyke, ikke? 
 Hvis foragtcentrifugen ikke skal kaste henholds-
vis religion/overtro/ åndelighed/new-age og viden-
skaben i totterne på hinanden, så er begge områder 
nødt til at respektere hinandens domæner. Det myto-
logiske, ”alternative” område må finde sig i at blive 
undersøgt, og naturvidenskaben bliver nødt til at oppe sig, så den giver 
mening for alle de ”fortabte sjæle” som har mistet troen på den.  
 For ellers svinger argumentpendulet væk fra kritisk tænkning og videnskab 
og over til overtro og mytologi? 
 Agumentpendulet svinger under alle omstændigheder væk fra viden-
skabens monopol på argumentationen; de næste mange år bliver under alle 
omstændigheder et både-og mellem videnskab og mytologi. Spørgsmålet er 
kun, om det bliver på den konstruktive måde, hvor videnskaben oversætter 
sig selv til noget forståeligt, og alt det religiøse, det pseudoreligiøse og new-
age lader sig teste for fup og svindel og accepterer resultaterne.  

 
Ned Flanders: 

Science is like a 
blabbermouth who ruins the 
movie by telling you how it 
ends. 

The Simpsons 
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 Eller om videnskaben holder sig inde i sit elfenbenstårn, mens over-
troen og det udokumenterede sludder og vrøvl får lov til at sætte dags-
ordenen blandt alle dem der ikke har en matematisk studentereksamen. 
Ikke fordi overtroen siger noget virkeligt om verden, men fordi det er dét 
vores hjerner er bygget til at forstå.  
 Men dét er kun den ene årsag til at argument-
pendulet svinger! 
 At vores hjerner ikke er bygget til kritisk tænkning 
og fornuft? 
 Nemlig. Den anden årsag er at i takt med at 
kompleksiteten i hverdagen og samfundet som hel-
hed stiger, bliver det simpelthen umuligt at bruge sin 
rationelle tænkeevne i alle beslutninger. Der er bare 
ikke tid nok, ikke tilstrækkelig information eller den rigtige hjernekapacitet 
til at vi kan træffe velinformerede rationelle valg i alle de situationer, hvor 
vi gerne ville. På den ene side er der ikke information nok, på den anden 
side er der information overload; vi kan simpelthen ikke rumme al den infor-
mation som vælder ind over os i tide og utide, og vi kan i hvert fald slet 
ikke nå at holde tingene op imod hinanden i tilstrækkeligt omfang til at vi 
kan træffe dét vi ville kalde rationelle beslutninger. 
 For mange memer på én gang? 
 Lige præcis. – Men hvad gør man så? 
 Træffer irrationelle beslutninger? 
 I massevis! Beslutningerne kan godt gå hen og 
vise sig at være fornuftige, men beslutningsgrund-
laget er ikke rationelt. – Hvad var det vi karakterise-
rede som grænsen for klaroverheden, dét som lå ud 
over klaroverheden? 
 Intuitionen? 
 Den kommer vi til at kombinere med vores følelser, vores etik, vores 
religion og vores myter. Tilsammen kommer de til at supplere – og desvær-
re også ofte erstatte – rationaliteten. Siden ingen kan forstå alt alligevel, og 
verden heller ikke længere er til at forstå i den traditionelle vesteuropæiske, 
afmytologiserede betydning af ordet, så kan vi i vores dagligdag ikke nøjes 
med rationaliteten, for den slår ganske enkelt ikke til. Det betyder ikke at vi 
forkaster rationaliteten, det betyder blot at vi supplerer den, og at det bliver 
acceptabelt at supplere den med intuitionen. – Hvilket så kun gør vores rets-
samfund og de faste spilleregler for vores samfærdsel i livet så meget desto 
vigtigere. For hvis vi overgår til et meta-narrativ, hvor det er tilladt at lytte 

Forstandserkendelse, i det mindset 
hos mennesket, er derfor en erken-
delse gennem begreber, en erkendel-
se der ikke er intuitive men diskur-
siv. Medens al anskuelse er sansning 
og derfor er afhængig af en indvirk-
ning på sanserne, er begreber afhæn-
gige af en funktion. Ved funktion 
forstår jeg enheden af den handling 
der bringer forskellige forestillinger 
under en fælles forestilling. 

 
Begreber har deres grobund i tænk-
ningens spontanitet på samme måde 
som sansningsanskuelsen grunder sig 
på modtagelsen af sanseindtryk. 
Forstanden kan ikke gøre brug af 
disse begreber på anden måde end 
ved at fælde domme ved hjælp af 
dem. 

Transcendental elementarlære 
Immanuel Kant 
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alt for meget til vores følelser og intuition, hvilke personers følelser og 
intuiton er det så, vi skal lytte til? 
 Din mavefornemmelse kan være lige så god som min 
mavefornemmelse, hvis vi ikke tvinger os selv til at tænke 
kritisk og basere vores beslutninger på fakta og rationali-
tet? 
 For slet ikke at tale om farerne, når flertallets 
mavefornemmelse bliver stillet over for individets 
mavefornemmelse.  
 Det drukner i flertalstyranni? 
 Hvis vi som individer ikke er i stand til at skel-
ne, hvornår det er ok at bruge følelserne og intuitio-
nen som beslutningsværktøj, og hvornår det ikke er 
ok, og vi bare er nødt til at acceptere fakta og forsk-
ningsresultater, selvom vi ikke har forudsætningerne 
for at forstå fakta og forskningsresultater, så ender vi i meneri og det rene 
uorden og foragt for hinanden. 
 Vi er i virkeligheden nødt til at have spilleregler for, 
hvornår det er ok at være ignorant? 
 Ikke mindst, fordi vi rent videnskabeligt er be-
gyndt at indse at dét vi plejer at kalde fornuft og ra-
tionalitet, måske slet ikke er så entydigt et begreb 
alligevel, sådan som vi ellers har troet og derfor har 
været vant til at gøre det til. Rationaliteten er nemlig 
meget mere baseret på følelser, end vi har været vant 
til at indrømme over for os selv.  
 Det er følelser det hele alligevel? 
 Vi kan jo for eksempel kun forholde os rationelt 
til de ting vi er klarover, dét vi er i stand til at reflektere over. Alle de aspek-
ter af et sagsforhold som vi nok fornemmer, men ikke kan redegøre for, 
dem kan vi jo ikke forholde os rationelt til. 
 Desuden har videnskaben fundet ud af – gen-
nem undersøgelse af fakta og ved hjælp af kritisk 
tænkning – at der ligger følelser til grund for alle be-
slutninger. Også de ”rationelle”. Dét kroppen har at træffe beslutningerne 
med, er følelser.  
 Og vi er vores krop? 
 Når vi bliver stillet over for et valg – faktisk uanset, hvilken slags valg 
det er; om det er valget af et stykke kage, eller om beslutningen gælder,  

Naar den sunde Menneskeforstand 
paaberaaber sig Følelsen som 
indre Orakel, er den straks færdig 
med den, der tænker anderledes. 
Den maa erklære, at den ikke har 
mere at sige til ham, der ikke 
finder og føler det samme i sig 
selv. Med andre Ord, den træder 
Roden til Humanismen under Fode. 
For det er dens Natur at trænge 
frem mod Overensstemmelsen 
med andre, og den kan kun opnaa 
Eksistens i Bevidsthederns 
Fællesskab. Det, der strider mod 
det menneskelige, det dyriske 
bestaar i at blive staaende ved 
Følelsen og kun at kunne meddele 
sig gennem den. 

Aandens Fænomenologi 
G.W.F. Hegel, 1807 

Hvad er så lige 
rationalitet? 

There is really no reason to suppose that 
animals have a clue about why they do 
what they instinctually do, and human 
beings are no exception; the deeper 
purposes of our “instincts” are seldom 
transparent to us. The difference 
between us and other species is that we 
are the only species that cares about this 
ignorance. 

Breaking  the Spell 
Daniel C. Dennett, 2006 

For example, work from my laboratory 
has shown that emotion is integral to the 
processes of reasoning and decision 
making, for forse and for better. 
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hvorvidt man skal læse til revisor eller blive cirkus-
klovn – så kan man måle at der rent fysiologisk går 
en proces i gang i kroppen. Vores følelser er reelt 
kemi; en masse signalstoffer som forskellige kirtler i 
vores krop udskiller. Når vi skal vælge mellem to 
eller flere alternativer, går kroppen kemisk i gang 
med at træffe en beslutning. Men hos nogle menne-
sker findes denne her kemiske reaktion ikke – det 
kan være på grund af en hjerneskade eller en med-
født skavank – og det interessante er at de er fuldstændigt ude af stand til at 
fungere normalt. De kan tænke og resonere, og de kan være fuldstændigt 
normalt begavede, men de kan ikke træffe beslutninger. Hverken rationelle 
eller irrationelle beslutninger. De kan ikke en gang sige, om de har lyst til et 
stykke kage eller ej. Reelt er de handlingslammede og ude af stand til at 
gennemføre en normal tilværelse. 
 Den rent rationelle beslutning er en illusion, med 
andre ord? 
 Hvor mange af vores såkaldte ”fornuftige” be-
slutninger handler rent faktisk om dét som gavner os 
mest? Hvor mange af vores samfundsmæssige ”fornuftige” beslutninger 
handler om det mest optimale som vil komme flest borgere til nytte uden at 
stille nogen ringere? Hvor meget af dét som sker i politik, handler virkelig 
om fornuft frem for den enkelte politikers følelsesmæssige behov for at se 
sin politiske agenda eller sit behov for magt og smiger blive opfyldt? 
 Hvorfor bruge tonsvis af ressourcer på at besti-
ge Mount Everest, rejse til Månen, komponere en sym-
foni, eller bygge en Metro i moderne italiensk design 
som ser godt ud, men gentagne gange ikke har kunnet finde ud af at køre? 
Hvem har bildt os ind at sportsresultater er så vigtige at vi skal høre om dem 
i radioen en gang i timen? Hvorfor pynter vi til jul? Fælder en masse uskyl-
dige grantræer, slæber dem ind i stuen og hænger lys og kugler på dem, for 
derefter at tage hinanden i hænderne og danse rundt om dem? Hvor ratio-
nelt er måske dét? Hænger en masse energislugende lyskæder op alle vegne 
til ingen verdens nytte og stiller selvlysende havenisser frem i indkørslen? 
Hvorfor flyve to fly ind i nogle skyskrabere, eller invadere et land på grund 
af nogle våben det ikke har, og for at fjerne en sadist man selv har holdt ved 
magten? Fordi det vil optimere borgernes velfærd i samfundet? Fordi det 
vil gøre verden til et bedre sted at leve i? Fordi det løser vores problemer? 
Fordi det er rationelt? Måske. Men under alle omstændigheder, fordi vi har 

This may sound a bit counterintuitive, at 
first, but there is evidence to support it. 
The findings come from the study of se-
veral individuals who were entirely ratio-
nal in the way they ran their lives up to 
the time when, as a result of neurological 
damage in specific sites of their brains, 
they lost a certain class of emotions and, 
in a momentous parallel development, 
lost their ability to make rational 
decisions. Those individuals can still use 
the instruments of their rationality and 
can still call up the knowledge of the 
world around them. Their ability to tacke 
the logic of a problem remains intact. 

Nonetheless, many of their personal and 
social decisions are irrational, more often 
disadvantageous to their selves and to 
others than not. 

The Feeling of What Happens 
Antonio Damasio, 1999 

Surrealismens hovedfjende er 
rationalismen. 

Oprøreren 
Albert Camus, 1951 
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lyst til det! Og hvis der ikke ét eller andet sted i alt dét vi går og foretager os, 
ligger et eller andet aspekt af lyst-tilfredsstillelse, så handler vi ikke.  
 Men noget er vel mere rationelt end andet? 
 Men det er ikke fornuften eller rationaliteten som sætter processen i 
gang. Den er en efterrationalisering. Dét vi har lyst til, det har vi lyst til, 
fordi det føles godt, og det føles godt på grund af vores bekvemmeligheds-
darwinistiske tilbøjeligheder. Fornuften kommer bagefter. Den er reelt en 
efter-rationalisering. – Ved du, hvad ordet kommer af? 
 Fornuft? 
 Hvad betyder ”nuft”-delen af ordet? Det skal jeg sige dig: hele ordet 
kommer af tysk, vernunft, og ”nunft” kommer af vornemen – altså fornemme, 
at føle noget.  
 Hvilket vel er det samme som på engelsk: ”sensible”; ”to use one’s senses”? 
 Til gengæld har det latinske ratio to betydninger; den ene betyder at 
holde regnskab, den anden betyder fornuft og logik. Der må med andre ord 
have været to forskellige udgangspunkter for at vi har formuleret begrebet 
fornuft eller rationalitet. Men de er og bliver en illusion, en efterberegning.  
 Darwinismen handler som sagt blandt andet om den seksuelle udvæl-
gelse, og der er ikke noget af alt dét vi mennesker gør som vi ville have 
gjort, hvis vi ikke på ét eller andet niveau simpelthen følte en lyst til at gøre 
det. Og grunden til at vi føler den lyst, det er at det på et tidspunkt gav os 
en evolutionsmæssig fordel at have den eller en lignende lyst. Vi gør kun 
dét vi gør, fordi det en gang har givet os en fordel at have lyst til det. Eller 
endnu simplere: alt dét vi kan lide at gøre, det har på ét eller andet tidspunkt 
betydet en overlevelsesfordel. – Og hvis rationaliteten ikke findes i sig selv, 
men blot er en forståelsesramme, et meta-narrativ, for dét vi har lyst til, hvad 
er den så? 
 Irrationel? 
 Ikke nødvendigvis, men det kunne den i og for sig godt være. Hvis den 
er noget vi selv har opfundet, en kulturel konstruktion, hvad består den så af? 
 Memer? 
 Rationaliteten er lige så meget en memetisk konstruktion som myter-
ne og religionen er det. Den eneste forskel er at rationaliteten rummer et 
ræsonnement, en selvstændig stillingtagen og en opvejning af pro et contra, 
og den er beslægtet med den videnskabelige tankegang, fordi en beslutning 
som argumenterer med rationalitet eller fornuft, nødvendigvis må være ef-
terprøvelig. Vi kan opstille kriterier for, om en beslutning er fornuftig eller 
ej, og så kan vi afgøre, om kriterierne blev mødt. Mytologien og religionen 
er som de er; der er ikke så meget at diskutere.  
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 Men det sjove er jo at selvom rationaliteten – sådan som vi er vant til 
at definere den – måske nok giver valide og efterprøvelige svar, og vi med 
moderne videnskab kan konstatere at der trods alt ligger en grad af følelser 
bag enhver beslutning, selv den mest rationelle, så giver den rationelle be-
slutning os ikke nødvendigvis også de svar som tilfredsstiller vores følelser. 
De anomalier som vores rationalitet påfører os, er simpelthen ved at blive 
for store til at vi kan fortsætte med at feje dem ind under gulvtæppet. 
 Vi er ikke tilfredse med de svar som rationaliteten 
giver? 
 Det ser så fint ud på papiret, men rationaliteten 
er alligevel ikke nok. Hvis verden skal give mening, 
så kan den kritiske tænkning og rationaliteten ikke 
stå alene. Vi er slet ikke de logiske fornuftsvæsener 
som vi har gået og følt at vi var. – Kender du den der slags mennesker som 
udelukkende handler og tænker ud fra, hvad der er rationelt? 
 Min fars fætter som kun går i træsko og laver havregrød af præcis 80 gram 
gryn hver morgen? Og aldrig kunne drømme om at skifte sine briller ud, med min-
dre klisterbåndet ikke længere kan holde stangen sammen? 
 Eller dem som resonerer helt logisk og laver fuldstændigt kludder i al 
almindelig samtale, fordi de bevarer tråden, selvom alle andre er på vej ud 
ad et sidespor? 
 Nørder? 
 Vi havde en forfatter på CPH1 som gjorde det gang på gang. Samtaler 
har det med at forløbe ret ustruktureret – vi associerer forskelligt, og vi skif-
ter i virkeligheden emne hele tiden – men når vi sad og brainstormede med 
ham her – eller gik ud og tog en fredags-øl og bare sad og snakkede – så 
var det fuldstændigt som om samtalen var lagt på skinner inde i hans 
hoved.  
 Ligesom når vi sidder her og snakker, og du får os tilbage på sporet, så det ik-
ke ender i det rene vrøvl? 
 Men lige nu har jeg jo en plan med dét vi sidder og taler om, ellers 
kan jeg jo ikke regne med at du kan finde hoved og hale i dét som jeg for-
søger at fortælle dig – og jeg ville heller ikke selv kunne hitte rede i det; der 
er nødt til at være logik og en vis struktur og sammenhæng i dét jeg for-
tæller dig – men i almindelig hyggesnak er det skide irriterende! Nærmest 
sådan lidt autistagtigt. I manuskriptsammenhæng var det en fordel, fordi 
han kunne holde hele seriens grundplot og alle sub-plotsne i hovedet på en 
gang, og han kunne også altid huske, hvis der var én af figurerne som hav-
de gjort eller sagt ét eller andet i episode fire som vi så måtte forholde os til i 

 
Naar Aandemaneren har moret sig en 
Stund mellem alle de glade afdøde, 
vender han atter hjem til sine Bo-
pladsfæller, træt og forpustet, for at 
fortælle om alt det, han har oplevet. 

Den Store Slæderejse 
Knud Rasmussen, 1932 
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episode otte – så figurerne handlede konsistent og rationelt – men ellers er 
den form for tænkning jo ikke til at holde ud!  
 Så logiske fornuftsvæsener, det er vi ikke? 
 Vi er pisse ustrukturerede og ufornuftige, og 
selv når vi tænker rationelt, så er vores fornuftsvalg 
styret af vores følelser! 
 Endelig er der selvfølgelig dét spørgsmål i for-
hold til vores beslutninger og argumenter, hvor me-
get af det der reelt er os og vores frie vilje og sunde 
dømmekraft, og hvor meget af det der er memer som 
kopierer sig i vores hjerner på egen hånd. 
 Er det os der vælger memerne, eller memerne er væl-
ger os? 
 Hvis det er memerne der vælger os, så er det absurd at tale om ratio-
nalitet eller fornuft. Så er der kun memer og følelser; replikatorer og kemi, 
og så er rationalitet reelt kun et spørgsmål om, i hvor høj grad de memer 
som i forvejen findes i vores hjerner, formår at holde deres netværk fri af 
memer som modsiger de memer der i forvejen er der; som formår at holde 
netværket konsistent og modsigelsesfrit, og organismen i live. 
 Farvel frie vilje og sunde dømmekraft? ”Jeg” er blot summen af memer og kemi? 
 Som tilsammen skaber en faseovergang, hvor ud af oplevelsen af et 
jeg – samt dét jeg som har oplevelsen – emergerer. Og lige nu er der så man-
ge memer i omløb, og så mange memer som dit netværk skal forholde sig 
til, at det ikke formår at forblive konsistent. – Og det ironiske er at netvær-
ket har overbevist sig selv om at dét er ”dig” og ikke blot et netværk af 
memer og følelser, men en person med fri vilje og autonom rationalitet. 
 ”Jeg” er et netværk som ikke vil finde sig i at være et netværk?  
 Velkommen til tossefabrikken! – Og skal vi så lige få gjort det der ar-
gumentpendul færdigt?! 
 Der er altså i virkeligheden fire ting som spiller 
sammen og får vores argumentpendul til at svinge og 
gøre det ”lovligt” at bygge sine argumenter på andet 
end fornuft og rationalitet: der er overload af memer, 
som gør at vi ganske enkelt mangler overblikket. Vi 
kommer i langt højere grad til at stå i dilemmaer, hvor 
rationaliteten kommer til kort, fordi der bare ikke fin-
des svar som er enten rigtige eller forkerte. Der er mytiske behov i vores 
måde at forstå verden på som vi slet ikke får tilfredsstillet i den rationelle 
måde at navigere rundt i verden på. Og endelig er der nogle følelsesmæs-

According to (Daniel C.) Dennett, 
the brain produces “multiple drafts” 
of what is happening as the informa-
tion flows through its parallel net-
works. One of these drafts comes to 
be the verbal story we tell our-
selves, which includes the idea that 
there is an author of the story, or a 
user of the brain’s virtual machine. 
Dennett calls this the “benign user 
illusion”. 

The Meme Machine 
Susan Blackmore, 1999 

Argumentpendulet 
forts. 

To be sure, the shaman’s ecological 
function, his or her role as inter-
mediary between human society and 
the land, is not always obvious at 
first blush, even to a sensitive 
observer. 
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sige behov som ikke bliver tilfredsstillet af fakta og rationalitet. Kort sagt: 
fakta, kritisk tænkning, rationalitet og fornuft kan ikke give svar på alt, og 
de kan ikke give fylde i vores liv. Dét vi søger, er beretninger og informa-
tioner om verden som giver mening; dét vi leder efter, skal med andre ord 
være ”sandt”, og de beslutninger vi træffer, skal være sande.  
 Hvordan ”sande”? 
 I den betydning at vi kun accepterer fakta som i 
en eller anden grad hænger sammen med vores følel-
ser og meta-narrativer, og at vi kun er i stand til at 
træffe beslutninger som hænger sammen med vores 
føleser og meta-narrativer. Ellers giver informatio-
nerne omkring os og de beslutninger vi træffer, ikke 
mening. Og hvis vi bliver tvunget til at acceptere fakta som er i modstrid 
med vores følelser og meta-narrativer, så bliver enten fakta eller meta-nar-
rativet meningsløst. 
 Og hele den rationelle tidsalder som vi har befundet 
os i siden Oplysningstiden, giver bare ikke mening for fler-
tallet af os? 
 Ikke nok, i hvert fald. Kritisk tænkning og fak-
ta kan ikke stå alene. På sin vis er rationaliteten jo pri-
mitiv. Den magter slet ikke at rumme alle de aspekter 
som tilværelsen rummer. Den bygger på en binær 
logik som fungerer ved begrænsning og afgrænsning 
fra dét som ikke kan forklares ud fra dens egne præ-
misser. Den kan kun rumme sig selv. 
 Men er det ikke netop rationaliteten du bruger lige nu til at reflektere over at 
den ikke kan rumme andet end sig selv? Så er den vel ikke så primitiv som du selv 
sidder og siger? 
 Den kan analysere andet end sig selv rationelt, men den er ekstremt 
ringe til at integrere sig i dét og dét i sig. 
 Ikke meget yin-yang dér? – Rationaliteten kan ikke se sig selv udefra? 
 Den kan godt, men den gør det alt for sjældent. – Dét kan mytologien 
og intuitionen så til gengæld slet ikke. 
 Se sig selv udefra? 
 Ikke dét der ligner! Men tilsammen kan de sige noget interessant! 
Vores bortkastelse eller accept af et argument i fremtiden vil med andre ord 
ikke blot komme til at stå og falde med, om svaret rationelt kan ”beregnes” 
som det ene eller det andet; det vil blive gyldigt at basere sine argumenter 
på et værdigrundlag fremfor rationel beregning. 

 

We see the sorcerer being called 
upon to cure an ailing tribesmand of 
his sleeplessness, or perhaps simply 
to locate some missing goods; we 
witness him entering into trance and 
sending his awareness into other 
dimensions in search of insight and 
aid. 

 

Yet we should not be so ready to 
interpret these dimensions as 
”supernatural,” nor to view them as 
realms entirely “internal” to the 
psyche of the practitioner. For it is 
likely that the “inner world” of our 
Western psychological experience, 
like the supernatural heaven of 
Christian belief, originates in the 
loss of our ancestral reciprocity 
with the animate earth. 

The Spell of the Sensuous 
David Abram, 1996 
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 Deraf værdikampen og hele nedslagtningen af synspunkterne fra de paradig-
mer som ikke lige er inde i varmen? 
 Hvilket er skyggesiden af at rationaliteten tager et skridt til siden. Det 
står enhver frit for at gokke fornuften og den rationelle beslutning oven i 
nøden med den første den bedste hårde genstand inden for rækkevidde. Vi 
skal lige lære at håndtere dette her med at rationaliteten ikke har det sidste 
ord. Til gengæld må man jo også sige at alle dem der gokker hinanden oven 
i nøden i øjeblikket hver især stadigvæk påberåber sig en eller anden grad 
af fornuft. Det ville være mere fair og konstruktivt at indrømme at ens valg 
ikke er rationelle og bygger på noget andet, men at man vælger det allige-
vel. Argument-paradigmet er kun lige gået i gang med at skifte. 
 Men uanset, hvad vi kalder det, så er der i bund og grund ingen af vores 
”fornuftige beslutninger” som ikke i en eller anden grad også handler om noget 
andet end fornuft? 
 I virkeligheden er fornuften jo fuzzy: nogle beslutninger er mere for-
nuftige end andre, men der er ikke noget som er absolut fornuftigt. Nu skal 
vi bare også indrømme det for os selv, og så skal vi lære at kalde tingene 
ved deres rette navn og give de andre plads til at være lige så ufornuftige 
som os selv. 
 Det er det eneste fornuftige? 
 Det er nemlig lige præcis, hvad det er! – Snusfornuftigt, i hvert fald.  
 Med denne her indsigt som meta-narrativ og en udvikling som går så 
hurtigt at ingen kan overskue konsekvenserne af noget som helst, så falder 
vores fornuftsgrundlag pr. definition til jorden – på godt og ondt – og det 
bliver mindst lige så gyldigt at sige ”fordi min intuition siger mig at det er 
rigtigt.” Og det bliver ikke alene gyldigt, men også nødvendigt at sige ”for-
di min etik siger mig det.” Eller ”min religion”. Forudsat at man tillader 
andre at gøre det samme, naturligvis, og at man ikke skader nogen. Udvik-
lingen mod denne her nye tankegang – selve svingningen af argumentpen-
dulet – vil måske tage 10-20 år, men så vil vi sandsynligvis også være i stand 
til at værdsætte vores egne og andres beslutninger på en helt ny måde.  
 Eller flyve i totterne på hinanden på et langt løsere grundlag? 
 Den mulighed eksisterer naturligvis altid.  
 Og det er derfor retssamfundet og humanismen er altafgørende? 
 Ellers ryger vores tryghed og frihed fløjten, og så bliver det ikke en 
sjov oplevelse at være medmenneske! – Og nu sagde du selv ordet ”værdi-
kamp”. Kan du definere, hvad ”værdier” er? Altså ikke konkret, hvilke vær-
dier vi har, men hvad en værdi vil sige?  
 Det er vel det vi tror på? 
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 Men er det nødvendigvis religiøst? 
 Værdierne er dét vi handler ud fra? 
 Så de er det samme som vores moral og etik? 
 Er de ikke?  
 Hvad nu, hvis vi ikke handler ud fra etikken 
og moralen, men ”snyder” og er uetiske eller umoral-
ske, har de så meget ”værdi”? 
 Det er vores idealer med andre ord? Noget vi stræ-
ber efter, men ikke altid kan overholde? 
 Men idealerne hænger jo sammen med idéer-
ne, og idéerne havde deres eget pendul, og dét kom-
mer vi til om lidt; hver tid har sin smag og sine idéer 
eller idealer – burde værdier ikke være af en mere 
blivende karakter? 
 Altså nok i udvikling, men ikke nødvendigvis noget forbigående? 
 Så hvad er vores værdier så? 
 Du sidder og fisker efter ét eller andet bestemt, hvad er det? 
 Hvad bestod fornuften af? 
 Memer? Værdierne er memer? 
 Værdierne er det enkelte menneskes eller samfunds overlevende og 
praktiserede memer. Dét som har vist sin levedygtighed fra de tidligere 
epoker. Værdierne er memer der har overlevet udfra de erfaringer vi har 
gjort os, ontogenetisk eller fylogenetisk, med hensyn til argumentations-
grundlag, idealer, religion, og hvad vi ellers er stødt på af memplexer. I 
vores værdier er der næppe meget substans fra trendpendulet – med min-
dre man er temmelig overfladisk – men fra de andre penduler har vi samlet 
det memplex som udgør vores værdier, individuelt såvel som kultur. Men 
det er kun de praktiserede memer som tæller. 
 Hvorfor det? 
 Hvis de ikke praktiseres, hvilken værdi har de så? 
 Så er det bare tomme ord? 
 Og dem er der selvfølgelig en del af. Men megen værdi har de ikke. 
 Argumentationsgrundlaget kommer til at hvile på de praktiserede memer? 
 Hvilket det jo i og for sig hele tiden har gjort, i og med at fornuften jo 
også ”blot” var et praktiseret mem. ”Værdier” er altså ikke som sådan hver-
ken postive eller negative; gode eller dårlige, de er blot dét som stadig bli-
ver kopieret i kølvandet på tusindvis af års kulturel evolution. Enten af os 
som individer, eller af os kollektivt som samfund. 
 Dit værdibegreb er ”værdineutralt” med andre ord? 

Værdierne 
Memetics provides a new way of 
looking at the self. The self is a vast 
memeplex – perhaps the most 
indsidious and pervasive memeplex 
of all. I shall call it the “selfplex”. 
The selfplex permeates all our 
experience and all our thinking so 
that we are unable to see it clearly 
for what it is – a bunch of memes.  
It comes about because our brains 
provide the ideal machinery on which 
to construct it, and our society 
provides the selective environment 
in which it thrives. 

The Meme Machine 
Susan Blackmore, 1999 
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 Jeg hæfter mig udelukkende ved, om memerne bliver praktiseret eller 
ej. Ikke om de er til gavn. – Vi spørger jo heller ikke, hverken os selv eller 
andre ”Har du værdier?” men ”Hvad er dine værdier?” – hvis vi over-
hovedet stiller os eller andre den slags spørgsmål. 
 Det burde vi måske i virkeligheden gøre? 
 Dét ville næppe skade! – Vi går automatisk ud fra at alle har noget 
der betyder noget for dem, og som i én eller anden grad ligger til grund for 
deres valg og fravalg. Og så længe det bliver efterlevet og praktiseret, så er 
det en værdi. Uanset om det er ” Handl kun således at det kunne ophøjes til 
en almen regel,” eller ”Der må ikke komme ridser i min bil.” 
 Det næste tidspendul vi skal have til at svinge 
ind i fremtiden, er religionspendulet.  
 Meget apropos den logiske tankegang og autistens 
trang til at holde samtalen på sporet? 
 Du vil vel også gerne hjem på et tidspunkt?  
 Religion i Europa har hidtil været ensbety-
dende med den kristendom vi kender som en sam-
mensmeltning af den græske filosofi, den romerske magtstruktur, den 
jødiske monoteisme og etik samt de førkristne polyteistiske mytologier fra 
middelhavsområdet. 
 Egypten, Grækenland, Rom? 
 Tyrkiet, Libanon, Makedonien, Syrien, Persien, Babylon – de to sidste 
lå ikke just ved Middelhavet, men sporene af deres mytologi trives stadig i 
bedste velgående i Folkekirken. 
 Der er stadig en håndfuld oldpersiske og babyloniske memer som praktiseres? 
 Så længe vi forsager djævelen og gerne vi have engle med til jul, så er 
både Iran og Irak fortsat med til højmesse. 
 Kristendommen begyndte som en forfulgt reli-
gion, så satte den sig tungt på alt og alle og blev selv 
en forfølger, og så kom Reformationen. Reformatio-
nen standsede ikke forfølgelserne i første omgang, 
men sammen med Renæssancen og humanismen 
medførte den at kristendommen gradvist lærte at op-
føre sig ordentlig og at leve side om side med kon-
kurrerende memplexer. – Også hos katolikkerne.  
 Det førte gradvist til en sekularisering af sam-
fundet, og på mange måder en udvanding af kristen-
dommen selv. 
 Fordi den førsøgte at blive sekulariseret sammen med resten af samfundet? 

Religionspendulet 

Fantasy role playing—like traditional 
religion and formal psychotherapy—
serves as both a spiritual practice 
and transformational tool. The 
difference between the games and 
standard religion is that FRPs allow 
kids to explore their spiritual 
outlooks purposefully and without 
repercussion. The kids playing these 
quasi-religious games every weekend 
understand that the imagery is, 
indeed imaginary. The gods and 
goddesses in their games are of 
their own invention and can be 
created and destroyed. 
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 Jeg ved ikke hvad den forsøgte på, men med 
undtagelse af de kreationister som fortsat læser Bib-
len som et sandt udsagn om verdens faktiske skabel-
sesproces, så havde kirken i hvert fald vanskeligt ved 
at finde et ståsted efter Darwin og Marx. – Karl såvel som Groucho. 
 Så snart kirken lærte at tolerere humor, var den ikke fanatisk længere? Og 
hvis den skulle leve side om side med evolutionslæren plus arbejderbevægelsens på-
stand om at religion var ”opium for folket”, så måtte den ændre kurs? 
 Men mennesket lever, som bekendt, ikke af brød 
alene, så nu har sekulariseringen – som vi allerede 
har været inde på, omend med lidt andre ord – skabt 
sine egne anomalier, og derfor er vi ved at se en gen-
spiritualisering af vores samfund, en dogmatisering 
af vores værdidebat og en religiøs drejning inden for 
politik. 
 Det er foragtcentrifugen som får fuld skrue? – Af 
højrekristne i USA og lignende tendenser herhjemme? 
 Hvilket netop er faren ved at argumentpendulet også svinger. 
 Hvis alle havde kunnet tænke kritisk og rationelt, så havde vi ikke haft hele 
balladen om Ungdomshuset? 
 Ikke med Faderhuset som årsag, i hvert fald.  
 Under sekulariseringen beholdt kristendom-
men sin position som ét af knudepunkterne i vores 
kulturelle memplex; den forsvandt ikke, og derfor 
var og er den én af grundpillerne i vores samfund. 
Dét som sekulariseringen i og for sig blot betød, var 
at man kunne droppe ud af kristendommen uden at 
opleve nogen social pris for fravalget. Men 
memplexet kristendommen har hele tiden været fuldt af liv og har dermed 
også været i sin egen bestandige, foranderlige vorden. Det kristne memplex 
har bare levet lidt tilbagetrukket en tid, og det er dét der er i gang med at 
forandre sig.  
 Dét som så er nyt, det er at kristendommen ikke 
kan genindtage sin monopolposition, men må dele 
pladsen med nogle andre memplexer. Fra sekularise-
ringen svinger vi nemlig ikke entydigt tilbage til kris-
tendommen, tværtimod er der mindst fem højtråben-
de alternativer til den sekulariserede livsstil: new-
age, det okkulte, hele coaching-kulturen, livsstilsindu-

 

Obedience is not mandatory, be-
cause damnation in the world of the 
game has no effect on the player’s 
real life. Well, at least not the same 
effect. 

 
As play, the game offers kids the 
opportunity to very consciously test 
out new life strategies. Someone 
who solves problems in real life by 
physically fighting may choose to 
play a character who battles using 
his wits. Someone who has developed 
a mechanistic attitude towards life 
may use the game to explore more 
magical worldviews. 

The fantasy world around the play-
ers is as malleable as their individual 
strategies, and it changes as the 
players adopt different tactics. If 
players decide to solve problems 
through violence, the world becomes 
violent; if they choose to use magic 
or technology, then those skills be-
come more valuable over the course 
of the game. 

Since FRPs promote an evolutionary 
model of culture, the games 
themselves soon expanded to include 
many kinds of worlds other than 
ancient elfin ones. Nearly every 
popular genre from the youth 
zeitgeist has been packaged as a 
game kit, from cyberpunk and animé 
to tech wars and the sex industry. 
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strien samt islam og andre religioner. Og endelig er der så kristendommen 
selv, naturligvis. 
 Dét vi får, er med andre ord det store åndelige tag-
selvbord? 
 Med en del tomme kalorier, må man jo nok er-
kende.  
 Hvis vi nu lige husker foragtcentrifugen fra i 
formiddags og bevæger os ned i venstre hjørne til 
religionen, så kan man sige at hvor religionen i en 
årrække har været trukket over mod etikken og den 
rationalitet som ligger ovre i videnskaberne, så er 
den begyndt at drifte op imod brød og skuespil. 
 Underholdning? 
 Med det personlige kick og sensationen som sandhedsvidne. Hvis det 
”føles sandt”, så ”er” det sandt. 
 Sekulariseringen og trangen til målbar og fak-
tuelt underbygget rationalitet forsvinder naturligvis 
ikke. Ikke alle steder i hvert fald, men i nogle miljøer 
fordufter de totalt. Desværre. Hvilket så kun gør den 
sensationelle religiøsitet til så meget desto større et 
kommercielt potentiale.  
 ”Halleluja! Send me your money, and you will be 
cured!”? 
 Jesus saves you and keeps your money; til gengæld er du blevet un-
derholdt foran fjernsynet en hel formiddag, og samtidig har du været med 
til at sætte centrifugen i gang. 
 For det meste bliver sekulariseringen og rationaliteten suppleret med 
noget ”uforklarligt”, fordi vi har et behov for det, en lyst til det. Vi nedstam-
mer fra lutter shamaner, vores hjerner er bygget til det, og uden at erkende 
den del af vores baggrund, så kommer det ”uforklarlige” til at stå, netop 
som noget uforklarligt.  
 Uden det kan vi slet ikke fungere som mennesker?  
 Nogle kan, men det er sgu ikke altid noget 
sundhedstegn. På den anden side er det så heller ikke 
altid noget sundhedstegn, dét som folk så fylder i 
tomrummet. Her tænker jeg især på det okkulte. 
 Vrede spøgelser og ånden i glasset? 
 Voksne, veluddannede mennesker som køber 
besværgelser og forbandelser af afrikanske heksedok-

The most advanced games, usually 
developed by individual FRP player 
groups, combine the aesthetics and 
technologies of many different 
worlds. By allowing players to travel 
through time or interdimentionally, a 
single game can include ancient 
wizards, punk rockers, Star Trek 
characters, and alien life-forms, all 
conversing and combating using 
weapons and tactics from different 
eras. 

Playing the Future 
Douglas Rushkoff, 1996 

Neo-tribal and fundamentalist tenden-
cies, which reflect and articulate the 
experience of people on the receiving 
end of globalization, are as much 
legitimate offspring of globalization as 
the widely acclaimed “hybridization” of 
top culture – the culture at the global-
ized top. A particular cause for worry is 
the progressive breakdown in commu-
nication between the increasingly global 
and extraterritorial elites and the ever 
more “localized” rest. 

Globalization 
Zygmunt Bauman, 1998 

Scientific investigation of alleged 
psychic phenomena began in the mid 
1800s as a result of the worldwide 
interes in spiritualism. Spiritualism was 
born in 1848 in the small New York 
town of Hydesville, about twenty-five 
miles southeast of Rochester. Two 
sisters, Kate and Margaret Fox (eleven 
and thirteen years old, respectively), 
produced strange knocks and rapping 
in their home, which were interpreted 
as messages from the dead. 

Det okkulte 
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torer midt i København, uddrivelse af dæmoner og onde ånder med kors og 
latinske bønner – eller hjælp fra folkekirken og en kop kaffe – spiritistiske 
samtaler med afdøde, bankende tesker i køkkenskufferne, og jeg ved ikke 
hvad! 
 For venligheds skyld vil jeg gerne holde den 
mulighed åben at der findes andre dimensioner som 
vi kan have kontakt til. Dog vil jeg mene at de dimensioner udelukkende 
findes i vores egen hjerne, og at okkultisme blot handler om individuel eller 
kollektiv suggestion. Eller illusion. Og desuden vil jeg som tv-mand gerne 
understrege at der ligger en upåagtet ironi i at okkulte ”medier” og ”masse-
medier” netop deler ordet medie. Intet er mere egnet til fup og svindel end 
netop ”medier”! 
 Du tror ikke på de der programmer med ”det ukend-
te”? 
 Nej, dét ved grød jeg ikke gør! – Du sad og lab-
bede dem i dig? 
 De var da meget spændende... 
 Ak, hvad ellers kan man forvente af en kvinde 
som åd DaVinci-mysteriet råt? – Hvor mange års ud-
dannelse er det, du har bag dig? 
 Jeg burde have lært noget kritisk tænkning? 
 Hvis ikke dét er en falliterklæring for dine tre 
år i gymnasiet, dine to år på universitetet og din ud-
dannelse på journalisthøjskolen, så ved jeg ikke, hvad 
det er! 
 Jeg og min hjerne er gefundenes Fressen for alskens 
overtroiske memer? 
 Forhåbentlig har de seneste to og en halv dag udstyret dig med et 
bedre memetisk immunforsvar, så du ikke er lige så let at duppere i frem-
tiden!  
 Det okkulte er en spændene og farlig leg med lag i vores bevidsthed 
som vi normalt ikke står i kontakt med. – Og her mener jeg bevidsthed, ikke 
klaroverhed! 
 Derfor er det væsentligste i virkeligheden, hvad det okkulte gør ved os 
som mennesker. Hvis det okkulte ikke indgår i en sammenhæng, hvor 
mennesker får mulighed for at håndtere de ”overnaturlige” oplevelser som 
de har, hvis det bare handler om et sensationelt kick af én eller anden art, 
hvis det bare er underholdning eller gysereffekt, eller hvis folk bliver kastet 
ud i nogle situationer og relationer, hvor de ikke længere har kontrol over 

The effects were produced by verious 
simple tricks, as the sisters later 
admitted. 

An older sister took the young girls on 
tour, and a nationwide interest in 
spiritualism and communication with 
the dead sprang up in their wake. This 
interest quickly spread overseas. As 
interest in spiritualism grew, so did the 
number of spiritualistic mediums, 
individuals who claimed to be able to 
contact the spirit world and commu-
nicate with the dead. Mediums could 
be found in every city. The debate over 
the validity of spiritualistic phenomena, 
however they were interpreted, raged 
well into the early twentieth century. 
Some of the most famous names in 
science, literature, and the arts were 
involved, including Michael Faraday, the 
discoverer of electromagnetism; Sir 
Arthur Conan Doyle; and magician 
Harry Houdini.. 

Pseudoscience and the Paranormal 
Terence Hines, 2003 
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sig selv eller føler sig trygge, så rummer det okkulte – uanset hvad det så er 
– nogle enorme kræfter som det ikke er godt at lege med.  
 Okkult uden ”kult”, med andre ord? 
 Det kan være yderst risikabelt for ens mentale sundhed, hvis man er 
overladt til sig selv med oplevelserne uden at have en meningsmæssig sam-
menhæng at sætte dem ind i, hvis der ikke er et socialt netværk til at samle 
folk op, hvis det ikke er en del af en hel kultur som har de rigtige rammer 
som ritualerne kan indgå i. Hvis man ikke er i gode hænder og trygge ram-
mer. Dertil kommer at alle de åndelige oplevelser som ikke er andet end 
”oplevelser” – alt dét som ikke udspringer af et fællesskab, men netop kun 
er en oplevelse for den enkelte – at disse oplevelser jo i virkeligheden ikke 
ændrer noget som helst i folks liv. Sensationen bliver bare et produkt på 
linie med alle andre oplevelser man kan købe sig til. Det er ikke noget der 
ændrer ved dét man er, eller dét man gør, det er blot et fænomen man 
betaler for at opleve. 
 Man kan ”have” en oplevelse, i stedet for at ”være” i en kult i et åndeligt 
fællesskab? 
 Og risikere at betale for oplevelsen med en fucked up hjerne, kronisk 
angst og personlighedsforstyrrelser. Okkulte kulter, uden meget andet for-
mål end deres egne kultiske seancer, er bare ikke det sundeste eller sikreste 
sted at bevæge sig hen, hvis man i forvejen ikke har godt tjek på sig selv.  
 I virkeligheden burde det betragtes som en del af un-
derholdningsindustrien? 
 På frivilligt basis, med den subjektive oplevelse 
som udslagsgivende faktor og med sit mentale hel-
bred som indsats. – Og dét fører os så lige i armene 
på størstedelen af den nye åndelighed, new-age. Alle 
de smukke ord til trods, alle de holistiske fraser og 
flosklerne om Gaia og Moder Jord og global healing, 
kærlighedsenergi, mestrenes lys og jeg-ved-ikke-hvad 
til trods, så er det ikke andet end ego-projekter. Det 
handler om personlig ”udvikling” – hvis ikke personlig ”afvikling” – indivi-
duel kontakt til ”andre dimensioner”, subjektive oplevelser, gyldne løfter og 
violette drømme og vås og humbug i én skøn, holistisk pærevælling. Ikke at 
der er noget galt i dét som sådan, men der mangler især tre ting: den ene er 
dokumentation og sammenhængende kritisk tænkning, det andet er for-
pligtende fællesskab, og det tredje er nok så væsentligt: etik.  
 Hvem som helst kan stille sig op og påstå hvad som helst, og bare det lyder 
godt, så trækker det midaldrende kvinder til? 

New-age 
 
Det spirituelle USA og Caribien - 
en rejse i den Gyldne Kristus-
energi 
Vi starter med en lille uge på høj-
skole, og rejser derefter 12 dage til 
USA & Caribien. Under opholdet 
på Væksthøjskolen bygger vi ener-
gien op, og får lært hinanden at 
kende. Undervisningen vil handle 
om de grundlæggende redskaber 
indenfor energipsykologi og den 
nyudviklede Metode. (...)  
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 Dét som religionen handlede om i gamle dage, 
var at man indgik i et fællesskab, hvor man tjente en 
Gud eller flere forskellige guder og levede efter be-
stemte regler, så man passede på hinanden, og guder-
ne ikke blev vrede og straffede samfundet med krig, 
pest, opløsning eller dårlig høst. Åndeligheden, ritu-
alerne og gudsdyrkelsen var fundamentet for at sam-
fundet hang sammen, åndeligheden indgik i en sam-
menhæng og handlede om at mennesket indgik i en helhed. Kort sagt: reli-
gionen byggede samfund! Religionen handlede om at individet tilsidesatte 
sig selv og sine spontane lyster for et fællesskab og noget større end perso-
nen selv. Og når lysterne endelig skulle udleves, så skete det i ritualiseret 
eller velsignet form – det være sig samleje, kødspisning, vindrikning eller 
sang og musik. Samleje, indtagelse af festmad, druk og underholdning – 
kort sagt alt, hvad der kan lede til ekstase og tab af selvkontrol – havde i 
tider med knaphed og uden lægevidenskab samfundsnedbrydende konse-
kvenser, når det blev praktiseret uden for religionens magtsfære.  
 Fordi orgasmen får os til at ligne stønnende aber? 
 Dels det, men også noget så simpelt som at i 
knaphedssamfund uden vores teknologiske mulighe-
der, der kan man ikke bare slippe tøjlerne løs. 
 Hvis man først var fuld og begyndte at spise af for-
rådet, så risikerede man at miste selvkontrollen og æde hele 
lageret op, og så risikerede man at sulte på et senere tids-
punkt? 
 Eller hvis man først var fuld og dansede rundt 
med bar røv oppe på bordet, så var der heller ikke så langt til sex med na-
boens kone, og i tider uden prævention ville den slags løssluppenhed 
hurtigt kunne underminere alle kendte samfundsstrukturer, hvis det blev 
alt for udbredt. Det samme ville spredning af kønssygdomme, en fare som 
man også må have kæmpet med i forbindelse med tempelprostitution og 
okkulte frugbarhedsseancer. 
 Religiøse samfund som krævede selvkontrol og 
tilsidesættelse af personlig ekstase uden for fastlagte 
rammer har altså alt andet lige været velfungerende 
samfund. 
 Dét new-age blandt andet mangler, er at man 
tilsidesætter sig selv for nogle andre. Den nye ånde-
lighed og sensationssøgen handler jo i høj grad om ikke at være en del af et 

 

Opholdet i New York bruges til 
udflugter, hvor vi ser og oplever de 
mest interessante kulturelle og 
energetiske steder, indsnuser by-
ens stemning og atmosfære, samt 
mediterer på udvalgte lokaliteter 
bl.a. Ground Zero. Vi skal mani-
festere åbningen af 13. dimension, 
opleve Frihedsgudindens specielle 
energi og manifestere de nye 
feminine energier fra de kvindelige 
Mestre på Jorden. (...) 

Efter 2 tætpakkede dage i storbyen 
går vi ombord på krydstogtskibet 
"Norwegian Spirit" og sætter kur-
sen mod de sydlige himmelstrøg. 
Skibet er vor skole de næste 8 
døgn, hvor alle måltider er inklu-
deret i prisen. Skibet er som en 
flydende by med alle faciliteter så 
som butikker, frisør, wellness faci-
liteter, restauranter, barer, biograf, 
kasino, diskoteker, fitnesscenter - 
kort sagt alt, hvad man forstår ved 
en luxusliner. (...) 

Første stop er landgang på øen 
Bermuda, der er Britisk territo-
rium. Vi tager en lille rundtur på 
øen. Undervejs mediterer vi på de 
kraftsteder, hvor vi oplever den 
mystiske og meget spirituelle ener-
gi, som er så kendt på Bermuda, 
og som i virkeligheden er en portal 
til 8. dimension. (...) 
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fællesskab, ikke at finde sammen med andre, men netop at finde sig selv – 
eller rettere: oplevelsen af sig selv! Det er teenagerens jagt på oplevelsen af 
sit hvemjeg, og det er lige så atomiserende for samfundet som alle mulige 
andre kommercielle sensationer vi kan købe os til.  
 Dét som mangler er det forpligtende fællesskab, hvor 
det ikke hele tiden handler om én selv? 
 Og derfor flakker folk fra det ene projekt til det 
andet. Det giver alligevel aldrig helt mening. Menin-
gen kommer nemlig, når man deler oplevelser sam-
men med andre, den kommer i sammenhængen. I interaktionen, ikke i ego-
projektet. I at være i stedet for at have. Vi er ikke øde øer, men sociale væse-
ner, og vi kan kun blive hele i det forpligtende samvær med andre. Det er 
dét teenageren ikke har opdaget, og uanset hvor mange projekter man kø-
ber sig til, og hvor mange kurser eller okkulte seancer man deltager i, hvis 
åndeligheden ikke har en samfundssamlende funktion og struktur, hvis den 
ikke stikker dybere end hvemjeget, hvis den kollektive definition af det 
gode liv træder i baggrunden i forhold til den individuelle definition af det 
gode liv, så bliver åndeligheden hul. Det bliver jagen efter vind. Tomhed.  
 Hvilket Cornelius Magnussen som ikke tror på noget som helst, har siddet og 
fundet ud af på den lukkede afdeling? 
 Hvad er det smukkeste i kærligheden? 
 Det smukkeste? 
 Dét som virkelig afgør om man elsker hinanden? Dét som virkelig vi-
ser at nu er den der: ham her, eller hende her, dét er den eneste ene! Dét som 
gør at nu giver forholdet mening! 
 At man har tillid? 
 Og med tilliden, hvad kommer så? 
 Kærligheden?  
 Hengivenheden. At turde give sig hen. Er det ikke smukt? ”Hengiven-
hed”. Ikke op, ikke ned, men hen! Man opgiver alle de der selvfede forsøg 
på iscenesættelse og åbner sig fuldstændigt mod den anden. Ikke for at få 
noget, eller have noget, men for at give sig hen. Hen til en anden end sig selv. 
Og at det går begge veje. Man ved, hvem man er og er villig til at lægge det 
af sig. Gensidigt og jævnbyrdigt. Men man er nødt til at vide at man gør 
det. Det er nødt til at være en klarover hengivenhed. Den må være reflek-
teret. Den må også være i stand til at sætte grænser og vælge fra. For hvis 
den ikke kan dét, så kan den heller ikke vælge refleteret til. Det er dét teen-
ageren ikke kan. For ”sig” er ikke klar endnu. Teenageren kan forsvinde ind 
i en oplevelse, men hvemjeget kan ikke vælge at give sig hen. 

Anden landgang er på Tortola - en 
af de Britiske Jomfruøer, som 
menes at være del af de fysiske 
rester af Lemurien/ Atlantis. Her 
udrenser vi via meditation energier 
fra tidligere tilværelser, samt åbner 
porten ind til Solens Rige. 

Tredje landgang er på St. Thomas - 
en af de gamle dansk-vestindiske 
tropekolonier, hvor slaverhandler-
ne havde kronede dage. (...) 

 

På udvalgte lokaliteter mediterer vi 
og renser ud i slave-energien både 
lokalt og i relaterede problemstil-
linger i os selv. Her skal vi ligeledes 
manifestere Logos-energien. (...) 
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 Af frygt for at forsvinde? 
 Og fordi ordentlig hengivenhed ikke bare er én 
eller anden følelse som man kan sidde og simre i til 
sit eget velbehag, den er en forpligtelse og et stykke 
arbejde som kræver en indsats, netop fordi den lover 
at tage alle ubehagelighederne med. 
 Den omfatter også alle minusdagene? 
 Og er et aktivt valg. Derfor er hengivenheden 
en ting for voksne. – Og faktisk så var det her på af-
delingen det slog mig.  
 Hengivenheden? 
 Ved du, hvad sygeplejersker får i løn? 
 Ok, I get your point! 
 Hengivenhed betyder ikke at man afgiver ”noget”, men at man giver 
slip på facaderne og giver sig hen. Til hinanden, til arbejdet, til fællesskabet, 
til traditionen, til Gud eller til sin ægtefælle og sine børn – uden at det er 
min egen oplevelse af hengivenheden som det handler om. Men derimod 
”det andet” eller ”den anden” som er uden for mig. Dét vi er for selvoptage-
de til. Derfor er åndeligheden ikke længere et socialt klister. Der er ingen 
hengivenhed, kun begivenhed; selvtilfredsstillelse og denne evindelige jagt 
på ekstase! – Folkekirken har sin del af skylden. Den er blevet en hjernereli-
gion. Den har forsøgt at tilpasse sig rationaliteten og glemt underholdnin-
gen. Der er ingen mystik, ingen sensation, ingen passion, bare fornuftige 
ord oppe fra prædikestolen som man lige så godt kunne have hørt henne i 
banken, og dertil nogle tørre salmer som ingen rigtigt orker at synge med 
på. Ingen kult. Ingen kollektive ritualer. Ingen fysiske memer som får os til 
at move muscles together mere. Musikken er uden af kirken. Der er nok et or-
gel, men hvor er musikken? Hvorfor danser vi ikke til gudstjenesten? Hvor-
for er der ingen puls til ære for Vorherre? Hvordan kan der være liv, hvis 
der ikke er puls? Hvor er de ritualer som giver det selvstændigt tænkende, 
selvreflekterede voksne individ muligheden for at lægge sit hvemjeg af sig, 
slippe egoet og lade sig opløse i dét fælles Os som alt andet lige må være 
den ”Adam” Gud i sin tid skabte, inden han blev selvklarover?  
 Det du siger er at...? 
 Vi er født shamaner, men kirken – i hvert fald 
den lutherske – har været lige så effektiv til at skubbe 
bevidsthedsrejsen fra sig som den rationelle viden-
skab har, og derfor forlader folk kirken lige så hurtigt 
og talrigt som de forlader den rationelle tænkning. – Og dér, hvor der rent 

 

Gruppen skal på hele rejsen ar-
bejde med at åbne for den Gyldne 
Kristus-energi, som er den nye tids 
energi. (...) 
Gruppen vil arbejde med at ud-
rense den kollektive energi på 
stederne, samt med at få integreret 
de forskellige energiindstrømnin-
ger, vi oplever, i vores fysiske krop 
og bevidsthed. Vi vil afbalancere 
vore indre overbevisninger og op-
fattelser. 

www.vaeksthojskolen.dk/ 
rejsekurser.php 

downloadet 1. august (ikke april) 2007 

 

Are we likely to see Southern 
Christians actually converting or 
rechristianizing the North? Even today, 
some denominations draw upon the 
burgeoning spiritual resources of the 
South. 

The Next Christendom 
Philip Jenkins, 2002 
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faktisk findes musik og håndklappen, dér er rationaliteten renset ud med 
alle til rådighed stående midler. 
 Du efterlyser en både-og-kirke? 
 For ellers er der ingen grund til at gå hen i den. 
Så kan man få den rene vare bedre andre steder. – Og 
det er så dét folk er begyndt på. 
 Samtidig er fællesskabet gjort til en sproglig og 
juridisk konstruktion, et kontraktsamfund som ikke 
har nogen følelsesmæssig eller – og nu er jeg nødt til at bruge ordet igen – 
”åndelig” konsekvens. I fornuftens og sekulariseringens hellige navn har vi 
afskaffet alle ydre samfundssymboler og kollektive samfundsritualer i for-
søget på ikke at komme til at fremstå som overtroiske og underbegavede.  
 Og har i stedet givet plads til new-age og humbug? 
 Fordi vores hjerner er nødt til at få et okkult fix en gang i mellem. På 
den ene side kan vi ikke undvære det, på den anden side vil vi heller ikke 
være ved det, på den tredje side ønsker vi i hvert fald ikke at deltage i det, 
hvis det lægger bånd eller begrænsninger på vores individuelle udfoldelse 
og oplevelsestrang, og for det fjerde så har vi i det hele taget et uafklaret 
forhold til den del af livet og er alt for blufærdige til at tale om det eller vise 
hinanden at det betyder noget for os. Derfor virker muslimernes tørklæder 
så skræmmende, fordi der i virkeligheden går nogle mennesker rundt og 
siger ”Hey, jeg kan rejse rundt i min bevidsthed og desuden ved jeg, hvad 
mine værdier er, og hvor de kommer fra, æv bæv!”.  
 Synlig islam pirker til vores eget uafklarede forhold 
til åndeligeheden? 
 De jøder som er vant til at gå med kalot, har 
sjovt nok ingen kvababbelse over at folk går med tør-
klæde, og jeg tvivler også på at de katolske nonner 
kan se problemet. Men vi har ikke nogen sjove hatte 
selv. Vi lægger os heller ikke på knæ eller bevæger os 
sammen under bønnen. Vi afbryder ikke arbejdet et 
par gange om dagen for at fokusere på vores værdier 
og glemme os selv for en stund. Vores hverdag har 
med andre ord ikke sin egen puls mellem arbejde og bøn, mellem pragma-
tisme og idealer, og vores bøn har ingen puls mellem oprejst koncentration 
og knæfald. Vi insisterer på at alting skal kunne forklares rationelt, for ellers 
giver det ikke nogen mening, ellers kan det ikke indgå organisk i vores 
oplyste memplex. Vi nægter at der kan have fundet en åbenbaring sted, hvis 
det påbyder os at gøre ting vi måske ikke lige har lyst til på den fede måde. 

Vi har sendt missionærer til fjerne 
lande i generationer. Nu går missionen 
fra Afrika, Asien og Sydamerika, hvor 
missionærer kommer for at genomven-
de de lunkne danskere. Og de har 
succes. (…) 
Mange af de nye kirker er knyttet til 
pinsekirken eller baptistkirken eller 
andre internationale frikirker. 

Nyhedsavisen 6. september 2007 

Islam 
Democracy has ancient antecedents 
and in its premodern and preliberal 
form is not necessarily at odds either 
with fundamentalist Islam nor with 
fundamentalist Christianity. The City 
of God for Christians and Muslims 
alike is constituted by brother 
believers who are equal in their filial 
posture vis-à-vis God.  

Jihad vs. McWorld 
Benjamin R. Barber, 1995 
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Men vi lytter gerne til en guru og hans ”åbenbaringer”, hvis det masserer 
vores hvemjeg og giver os en subjektiv oplevelse. Vi har elimineret det so-
ciale aspekt af religionen og insisterer på at staten eller vores livsforsikring 
skal være vores redningsplanke, når det går skævt. Fællesskabet med den 
gensidige forpligtelse er ikke cool. Ikke en gang i kirken. 
 Er det bedre i islam? 
 Om de konkret tager sig bedre af hinanden? Det ved jeg ikke. Men jeg 
er overbevist om at i sidste ende kommer indvandringen af de mange mu-
slimer til at være den største gave til kristendommen og vores samfund, for-
di det tvinger kristendommen til at tage sig selv seriøst. Og det er jo sådan 
set allerede sket. – Så du ”Jesus og Josefine”? 
 Julekalenderen? Ikke rigtigt. 
 Synd! – Altså ikke ”synd” i den religiøse betyd-
ning! – Ærgerligt! – Dét var efter min mening det mest 
modige bud på dansk tv-dramatik i årevis! Fordi der 
var nogen som havde opdaget at der er noget som er 
vigtigt, og at det er værd at fortælle historier om dét 
som er vigtigt. Og fordi det rent faktisk kunne være 
gået hen og være blevet det mest skrækindjagende tåkrummende, klamme 
flop i mands minde. Det var virkelig et sats. Jeg ved ikke, hvornår du sidst 
har set dét på dansk fjernsyn? Og det mest imponerende var at ikke alene 
lod man to moderne børn bede Fadervor i ramme alvor midt i den bedste 
sendetid, de gentog det sgu! Og det holdt! Og børnene var lige seje for dét 
bagefter! Hvordan man i løbet af små tyve episoder kunne skrive sig frem 
til at dét kunne lade sig gøre, uden at det kom til at virke som tyk sirup ned 
ad væggene, dét er altså ikke så lidt af en præstation! Og uanset om man nu 
tror på djævelen eller ej, så var det helt forrygende at se ham sendt lige lukt 
i helvede med special effects og Fadervor i skøn forening!  
 Der er noget jeg er gået glip af, kan jeg se. 
 Og dét er jeg ikke et sekund i tvivl om at du kan takke vores mange 
muslimske indvandrere for. – Ikke at du gik glip af det, men at det var der, 
selvom du ikke så det. 
 Lige så vel som samtale fremmer forståelsen, så skærper konkurrence 
kreativiteten, og dét kunne kirken unægtelig godt trænge til. For nogle gre-
ne af kirken betyder konkurrence blot at de holder endnu mere krampagtigt 
og indædt fast på den smule som de allerede har og langsomt, men sikkert 
kvæler religionen indefra. Men den frugtbare konsekvens af konkurrencen 
burde blive en kirke som fornyer sig selv og tør stå ved sit eget indhold i en 
nutid der nærmest skriger på ånd og indhold. En kirke som sprudler! 

Tro på TV2 

Saml jer ikke skatte på jorden, hvor 
møl og rust fortærer, og hvor tyve 
bryder ind og stjæler. Men saml jer 
skatte i himlen, hvor hverken møl 
eller rust fortærer, og hvor tyve ikke 
bryder ind og stjæler. For hvor din 
skat er, dér vil også dit hjerte være. 

Matthæus 7:19-21 
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 Ikke just et ord jeg ville sætte i forbindelse med den danske folkekirke! 
 Og derfor render folk også alle mulige andre steder hen. Hovedsag-
ligt for at finde sig selv. I stedet for at finde hinanden. Hvis kirken og kris-
tendommen havde noget væsentligt at sige moderne mennesker, og på en 
måde som virkelig talte til sjælen, så ville islam jo ikke være en trussel. Hvis 
folk brugte halvt så meget tid på at gå i kirke som de bruger på at beklage 
sig over at muslimerne er religiøse, så ville der jo ikke være nogen ”trussel” 
fra islam. I virkeligheden er det jo det samme fænomen som gør sig gælden-
de med danskheden: vi vil enormt gerne bevare den danske kultur, det skal 
bare ikke lige være mig som går til folkedans eller synger Grundtvig. Vi vil-
le i virkeligheden hellere have at der var nogen ovre i Jylland som gik rundt 
i folkedragter hele dagen og bad bordbøn, så vi ikke selv behøvede at slippe 
fjernkontrollen eller vende ryggen til YouTube med jævne mellemrum.  
 Sådan et dansker-reservat vi kunne komme og besøge en gang imellem? 
 Men sådan spiller klaveret jo ikke; kulturen er kun levende, så længe 
nogen lever den! 
 At have en kultur eller at være en kultur? 
 Det er dét som er spørgsmålet! 
 Hvis kulturen i praksis er ligegyldig for folk, så er den jo ligegyldig, 
og så dør den.  
 Og det gælder også kirken? 
 Og derfor er det jo skide provokerende at der er nogle muslimer som 
rent faktisk lever deres tro, for så er vi nødt til at gøre det samme selv eller 
lave muslimerne om, hvis de ikke skal komme til at virke for skræmmende.  
 Så vi vælger det sidste, for det første gider vi ikke? 
 Gør du? Går du i kirke søndag formiddag, eller vil du hellere sidde 
på café og spise brunch? 
 Med mine Donna Karan-solbriller i panden? 
 Problemet med den traditionelle religion – og dét er problemet med 
dem alle sammen – er jo at den forpligter. Ikke alene over for et eller andet 
diffust himmelsk væsen, men også over for Næsten. Ikke just en dualitet 
som teenageren har let ved at håndtere. – Men det kommer!  
 Takket være islam?  
 Og vores gryende voksenhed og en masse andre 
ting. Men alternativet til rationaliteten og det seku-
lære, oplyste samfund kommer også fra andet hold. 
Hele spiritualiseringen af erhvervslivet, for eksempel. 
Hvis ikke kirken begynder at oppe sig, så bliver det virksomhedskonsulen-
terne som kommer til at udfylde det åndelige tomrum. Den spirituelle ter-

Coaching-kulturen 
Nobody expects The Spanish 
Inquisition! 

Monty Python 
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minologi og de åndelige værdier indtager støt og sikkert virksomhederne 
som opstiller etiske kodeks og ”virksomhedens ti bud” og ”mission state-
ments” og etiske regnskaber og jeg-skal-komme-efter-dig! Åndelighed er 
simpelthen buzz-wordet inden for human ressources, personaleudvikling 
og ”coaching”. 
 Men det er vel meget godt? At erhvervslivet begynder at bekymre sig om an-
det end bare at tjene penge? Det er vel også en del af voksenheden? 
 Men gør de dét? Bekymrer de sig virkelig om andet end at tjene pen-
ge? Er det reelt et tegn på voksenhed og et ønske om at medarbejderne skal 
fungere som hele mennesker, eller er det blot ønsket om mere effektive 
medarbejdere der driver interessen? Der er ikke noget dårligt i at virksom-
hederne har powerpointpræsentationer med deres ”værdier”, men er de 
mål eller middel? Er der tale om at have værdier – at programmere medar-
bejderne med de for virksomheden mest optimale memer – eller er der tale 
om at man skaber rummelighed, så alle kan være, mens de er på arbejde?  
 Så længe vi alle sammen er teenagere som forsøger at trumfe vores 
hvemjeg igennem og pådutte andre vores memer, så bruger virksomheder-
ne næppe disse personlige udviklingsværktøjer for at hjælpe den enkelte 
medarbejder for medarbejderens egen skyld, eller fordi medarbejderen har 
bedt om det, men fordi virksomheden ønsker bedre og mere loyale medar-
bejdere.  
 Hvor den enkeltes åndelige liv før var et spørgsmål mellem den en-
kelte og Vorherre, så er det i stigende grad ved at blive et spørgsmål mellem 
den enkelte og den administrerende direktør og hans foretrukne ”guru”. I 
hvert fald så længe man er på arbejde. Den ”personlige” udvikling – eller i 
værste fald ”ubetingede kærlighed” som prædikes på diverse seminarer, og 
som man efter sigende efterfølgende skulle modtage fra de øvrige kursister 
og ens kolleger – den modtager man jo netop kun på betingelse af at man 
gør som kursuslederen siger.  
 There’s no such thing as a free lunch? 
 Men det ser smukt ud, når man skal have fat i de dygtigste medarbej-
dere, og når alle samtidig render rundt med en indre shaman som ikke har 
foretaget nogen drømmerejser, siden Reformationen eller siden den sidste 
heks blev brændt. Hvem vil så ikke gerne arbejde i en virksomhed, hvor et 
af frynsegoderne er ”personlig udvikling” og måske endda en weekend på 
et femstjernet konferencehotel med ”ubetinget kærlighed”?  
 Men det er jo netop et udslag af umodenhed, når man tror at man kan 
studere personlig udvikling udefra, eller at man skal modtage ”ubetinget 
kærlighed” fra nogen som helst. Personlig udvikling kommer af at kaste sig 
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ud i livet og risikere sig selv, ubetinget kærlighed er dét som børn modtager 
fra deres forældre, og den er et privilegium som hører barndommen til. 
Som voksen har man ikke krav på kærlighed, man må selv elske først, hvis 
man vil elskes igen. Alt andet er jo en illusion eller en tro på Vorherre, og 
dét må alt andet lige være religionens områder, ikke virksomhedernes.  
 Hvis det bliver en betingelse for ansættelsen at man ”tror” på en be-
stemt måde, eller foregiver at kunne tilslutte sig et eller andet bestemt spiri-
tuelt system, eller forventes at betjene sig af en eller anden pseudoreligiøs 
sprogbrug, eller kort og godt indordner sig under udokumenteret svindel 
og humbug som bygger på løse påstande og midaldrende kvinders allego-
riske tænkning og smukke intentioner, så underminerer erhvervslivet jo 
vores trosfrihed.  
 Hvis ikke der er mulighed for at beholde sit job 
og samtidig kunne sige: ”Dét der tror jeg ikke på! Og 
i øvrigt vil jeg gerne se dokumentation for jeres kon-
sulenters uddannelse!” hvor er så friheden? Ikke ale-
ne friheden til at tro, men også friheden fra at tro. – 
Har du hørt om NLP? 
 Neuro Linguistic Programming? 
 Du har prøvet det? 
 Jeg har en veninde der har… 
 Det er det hotteste hotte i erhvervsliv og andre steder lige p.t. – Hvor 
lang tid tror du det tager for at blive Master Practitioner i NLP? 
 Et par år? Oven på en bachellor? 
 Otte forlængede weekender. Fire for at blive Practitioner, fire for at 
blive Master Practitioner. Folk er villige til at lægge deres egen eller deres 
medarbejderes psyke i hænderne på en ”practitioner” med cirka 100 timers 
uddannelse. Hvor mange virksomheder tror du ville sende hele medarbej-
derstaben ud at flyve med en pilot som kun havde fire forlængede week-
enders uddannelse bag sig? 
 Den nye pseudo-psykologiske eller direkte ”spirituelle” coaching-kul-
tur er virale memplexer som spreder sig med lynets hast og udøver nøjag-
tigt lige så meget mem- og tankekontrol som Kirken gjorde i Middelalderen, 
og en stor del af dét som konsulenterne tilbyder, er fuldstændigt lige så udo-
kumenteret som skolastikkernes udregninger af grundarealet i Paradis. Det 
er i virkeligheden et ringe bytte for den moderne kristendom, eller hvad alle 
de andre gamle religioner har at byde på. 
 Fordi det handler om profit? 
 Fordi det er et middel til at presse folk til at yde deres yderste i stedet 

Hvad Filosofien angaar, saa synes 
den Fordom at herske nu, at selv 
om enhver, der har Øjne og Fingre, 
dog ikke af den Grund er i Stand til 
at lave Sko, naar han faar Læder og 
Værktøj, saa forstaar dog enhver 
umiddelbart at filosofere og at 
bedømme Filosofien, fordi han er i 
Besiddelse af en Maalestok i sin 
naturlige Fornuft – som om han 
ikke ogsaa var i Besiddelse af en 
Maalestok for skoen i sin Fod. 

Aandens Fænomenologi 
G.W.F. Hegel, 1807 
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for at sætte folk fri, fordi det handler om at have mennesker ansat, ikke om 
at vi kan være og virke i fællesskab. Den eneste forskel på Middelalderen og 
nu, det er at denne gang er Paven iført et jakkesæt fra Armani, dogmatikken 
er nøjagtigt lige så omfattende og lige så begrænsende, og dét som det hand-
ler om, er at hverken skolastikken eller personaleudviklingen er videnska-
beligt afprøvet eller tåler kritisk tænkning. 
 Det er humbug det hele? 
 Der er formentlig en del som er udviklet under ”fornuftige” forhold, 
men jeg vil æde min hat på at der ikke findes videnskabelig dokumentation 
for 99% procent af de resultater som alverdens konsulenter påstår at deres 
metoder skaber. I virkeligheden ville virksomhederne få meget mere for de-
res penge ved at hyre nogle filosoffer, der kunne lære medarbejderne at 
tænke kritisk, og det første de kunne gøre, var at afprøve deres kritiske 
tænkning på alle de konsulenter de har hyret indtil nu. – Har du hørt om 
enneagrammet? 
 Min veninde talte om det for nyligt – hun var vildt begejstret! 
 Det er folk som regel. Det var de også i Jonestown. 
 Enneagrammet er fundamentet for en stor del 
af den NLP som folk går og labber i sig i øjeblikket; 
det er noget så enestående som en cirkel med en ni-
takket figur indeni. For det meste bliver symbolet 
forbundet med den muslimske mysticisme, sufis-
men, men i virkeligheden har det sine rødder i den 
jødiske mysticisme, kabbalaen.  
 Som er dét Madonna dyrker? 
 Og David Beckam og andre af tidens store 
tænkere. 
 Fundamentet for enneagrammet har altså fuld-
stændigt lige så meget hold i virkeligheden som Platons idéverden, og 
påstanden om at Månen er lavet af grøn ost. Man kunne præcis lige så godt 
opfinde et ledelsesværktøj der byggede på mennesketyperne i de syv små 
dværge. At enneagrammet ”virker”, er ikke bevis for andet, end at når man 
indser at folk er forskellige og indretter sig efter det, så opnår man bedre 
resultater.  
 Virksomhederne kunne lige så godt betale titusindvis af kroner for at få at 
vide, om medarbejderne er ”Søvnig” eller ”Gnavpot”?  
 Dét som brugen af enneagrammet gør, det er at man fritager sig fra at 
blive et voksent, indsigtsfuldt menneske, inden man kaster sig ud i at lave 
om på andre. 
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 Andre ledelsesværktøjer tager udgangspunkt i 
fire mennesketyper, og årsagen til at der som regel 
præsenteres netop fire, er at de kan tegnes ind i en 
matrix med to akser, hvor hver af de to akser repræ-
senterer en skala med to yderpunkter. For eksempel 
kan den ene ende af en skala hedde ”stor selvtillid” 
og den anden ”lille selvværd”, eller ”aggressiv” og 
”passiv”.  
 Skalaen er fuzzy? 
 Dét er den i hvert fald! Der findes et utal af menneskelige egenskaber, 
som kan sættes op på sådanne skalaer på den måde; det er ikke nogen stor 
kunst, og dét som konsulentbranchen tjener styrtende på, er at parre disse 
skalaer på nye måder fra tid til anden. Men fordi en tilhørerskare kan gen-
kende de fire typer, en konsulent taler om, betyder det jo ikke at der ikke 
findes andre, og derfor er de fleste konsulenters analyseværktøjer da også 
så fyldte med forbehold at de reelt ikke siger noget om noget som helst.  
 De er også fuzzy? 
 Hvis ikke ligefrem så solide som røg! 
 Hvis du kan vise mig bare én NLP-practitioners eller coachs hjemme-
side som henviser til videnskabelig dokumentation for deres påstande, eller 
referencer til bare ét universitet som siger god for enneagrammet, så giver 
jeg 12 flasker god rødvin! – Eller lad mig gøre det endnu bedre: hvis du 
skriver en artikel om det her, så giver jeg 36 flasker god rødvin til den første 
der kan finde bare skyggen af videnskabelig dokumentation for NLP og 
enneagrammet. 
 Hvad med min veninde? 
 Jeg taler ikke om personlige statements. Kritisk, videnskabelig forsk-
ning fra et statsanerkendt universitet som kan dokumentere at et sæt ternin-
ger og historien om de syv små dværge ikke kan opnå bedre resultater end 
enneagrammet og NLP. 
 36 flasker rødvin? 
 Eller et gavekort til en halal-slagter på 3.000,- kroner. Man skulle jo 
nødigt udelukke nogen fra at deltage. IX 

 Hvis virksomhedskurserne og alle de fine ord skal have en varig be-
tydning, hvis det skal skabe et solidt menneskeligt fundament og give en 
mening som er noget værd, så kommer det til at afhænge af, om det på sigt  
___________________ 
IX: PS: Faktisk NLP stadi har ikk blevet scientifically dokumentert, saa vi tar udfordringen op og forhöjer til 
dagspris 2037: 36 flasker go rödvin eller 2.000,- Euro til den förste som ka dokumenter NLP. Svaret ka mailes 
til konkurrence@knallhatt.dk og vil blie bedömt a forskere fra Syddansk Universitet, University of Copenhagen 
og The Niels Bohr Institute. 

 

Therapist: 
George, if you are going to 
be in a creative field, 
you’re going to have to 
learn how to deal with 
criticsm. 

George: 
How’s this for criticism… 
Ummm… You stink. How do you 
like that criticism? 

Seinfeld 
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giver folk fundamentet til at være – og at være det på deres egen måde, sam-
men med andre, uanset om det var dét chefen havde til hensigt, da han eller 
hun bookede alle de fine værelser på konferencehotellet.  
 Hvis virksomhedskulturen provokerer til vok-
senhed, kritisk tænkning, reel selvrefleksion, ansvar 
og solide værdier, så bliver det også en voksen virk-
somhedskultur. Ellers er det bare varm luft og puber-
tær selviscenesættelse. Enten af direktøren, af HR-
chefen eller af virksomheden, og så har det ikke meget 
med medarbejderne at gøre, når det kommer til stykket.  
 Men der er flere alternativer til sekulariseringen, den kritiske tænk-
ning og de rationelle beslutninger. – Eller rettere sagt: der er flere måder at 
udfylde sekulariseringens tomrum på. Nu skal vi nemlig til frøkenens egen 
branche... 
 Livsstilsindustrien? 
 Vi talte om lodrette og vandrette memplexer i 
går, ikke? – Eller kaldte vi dem vertikale og horison-
tale? 
 De har forskellig strategi? 
 Nemlig. Forskellig kopieringsstrategi. Fortæl. 
 Du lavede en tegning af det igår...  
 Genernes kopieringsstrategi er vertikal, memernes er horisontal. Men 
hvad betyder dét?  
 Dér var tegningen... 
 Det betyder at generne spreder sig fra generation 
til generation, memerne fra individ til individ. Generne 
kopieres og forandrer sig over tid, mens memerne kopie-
res og forandrer sig i tiden. – NLP er et horisontalt mem-
plex? 
 I allerhøjeste grad! Og den dag, folk begynder 
at opdrage deres børn efter det, så memerne også 
kopieres vertikalt, så har vi en ny religion. 
 Ligesom Scientology? 
 Med selvudviklingen som eneste gud og enneagrammet på kirkegav-
lene.  
 At generne reproduceres vertikalt og memerne horisontalt betyder at 
generne forandrer sig via reproduktion-mutation-selektion, mens memerne 
kan blande sig med hinanden mere eller mindre tilfældigt, nogen gange lige 
så tilfældigt som når man blander et spil kort. Derved bliver genernes kopi-

 

Sæt netop derfor al jeres iver ind på 
at I til jeres tro føjer dyd, til dyden 
erkendelse, til erkendelsen selv-
beherskelse, til selvbeherskelsen 
udholdenhed, til udholdenheden 
gudsfrygt, til gudsfrygten brodersind, 
og til brodersindet kærlighed. 

Andet Petersbrev 1:5-7 

Livsstilsindustrien 
Shopping handler også om samvær og 
anderledes aktiviteter. Om at nyde lidt 
mad, livet og hinanden. Og om at 
komme afslappede og glade hjem 
igen. 

www.fields.dk  
september 2007 
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eringsstrategi stabil, mens memernes kopieringsstrategi er flygtig: generne 
forandrer sig ikke meget fra generation til generation, mens memer i løbet 
af ingen tid, fra person til person, kan mutere til noget helt nyt eller sætte 
sig sammen med noget helt anderledes. 
 NLP ville kunne optage alt muligt andet new-age? 
 Det har det allerede gjort. Enneagrammet var ikke med fra begyndel-
sen; NLP og enneagrammet levede i al ubemærkethed hver for sig, men så 
indgik de to memplexer i en symbiose, og pludselig tog den horisontale 
spredning fart. I det hele taget virker det som om den stor del af coaching-
industrien lever mindst lige så meget af at uddanne coaches som uddanner 
coaches, frem for overhovedet at coache.  
 Det er sådan en ny form for kædebreve, i virkeligheden? 
 Bortset fra at et kædebrev ikke koster dig mere end 100,- kroner plus 
et frimærke, et NLP-kursus koster 20-30.000,- kroner. – Plus moms. 
 Samtidigt fortsætter den horisontale memplex-sammenblanding. To 
af de typiske fænomener som udbydes af de samme som udbyder NLP-
kurser er ”hypnoterapi” og alkymi.  
 Horisontal memblanding á la carte? – Det er fuldstændigt ligesom det ek-
sempel du gav med Dan Brown i går: han miksede og muterede de kristne memer til 
en bog og satte 2.000 års dogmatik og den halve kristne verden på den anden ende, 
blot ved at blande posen lidt. 
 Og i løbet af to dage fik jeg reorganiseret frøkenens memer så meget 
at hun nu selv kan se, at DaVinci Mysteriet ikke hænger sammen. 
  Men teknisk set var der ikke noget i vejen for at gener også kunne udveksle 
DNA med hinanden horisontalt, i tiden, ligesom memerne gør, og på samme måde 
findes der også memer som bliver passeret uforandret ned gennem generationerne. 
 Nemlig. Hvad den horisontale udveksling af DNA angår, så kan for 
eksempel bakterier udveksle DNA med hinanden.  
 Men flercellet liv sender altså generne videre vertikalt, lodret. Det teg-
nede jeg et træ som viser, hvor du kan se, hvordan evolutionen er forløbet 
og stadig forløber: tiden op ad den lodrette akse, mangfoldigheden ud ad den 
vandrette akse, og så forgrener arterne sig og bliver stadig mere forskellige. 
 Var det denne her tegning, hvor du skrev Gould’s navn på? 
 Stephen J. Gould, netop. Hans pointe var at 
livsformerne nok bliver mere komplekse og mang-
foldige, men fra tid til at anden er der hele grene på 
evolutionstræet som dør ud, og er de først væk, så 
kommer de aldrig igen. 
 For eksempel dinosaurerne eller homo habilis og 
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homo erectus? – Og det samme kunne ske med sprog og kulturer: hvis alle bærerne 
af et sprog eller en kultur dør ud, så er kulturen eller sproget dødt for altid? 
 Nemlig. Sproget, religionen og kulturen i det hele taget er overvejen-
de vertikale memplexer som man typisk får fra sine forældre, og selvom der 
siver memer fra dem i alle mulige retninger, så er memplexet væk og borte 
for altid, hvis det først er dødt. Der sker mutationer i tiden, der bliver ud-
vekslet memer mellem kulturerne og der opstår slang og nye udtryk, men 
størstedelen af sproget, religionen og kulturen er trods alt passeret videre til 
os fra de tidligere generationer.  
 Man kunne lave et religionstræ, ligesom evolutionstræet? 
 Med shamanerne nede i bunden, forgreningen til de polyteistiske my-
tologier og så en eller anden form for skildring af de forskellige udgaver af 
verdensreligionerne oppe i trætoppen? 
 Ja? 
 Dét ville sikkert gøre kreationisterne ellevilde! I praksis ville jeg dog 
først turde gøre det fra og med de kinesiske dynastier, babylonierne, egyp-
terne, jødedommen og Zarathustra, for det er først fra og med skriftkultu-
rerne at det er muligt. Alt, hvad der ligger forud for dem, fortaber sig så 
meget i tågerne at det bliver for usikkert. Vi kan skildre hovedtrækkene fra 
og med skriftens opfindelse, og det var jo stort set dét vi gjorde i går. 
 Vi tegnede det bare ikke som et træ. 
 Og dét er der en pointe med at vi heller ikke gør i dag: selvom de reli-
giøse memplexer kæmper med næb og kløer for fortsat at være vertikale, og 
i høj grad også er det, så har de netop til alle tider udvekslet memer med an-
dre memplexer i deres samtid – fusioneringen af ”alt godt fra Middelhavs-
området” blev jo til kristendommen for eksempel. 
 Men samtidig er kristendommen og islam vel også 
vandrette memplexer i den forstand at de missionerer og 
gerne vil sprede deres memer til så mange som muligt? 
 Men det er gennem deres vertikale, lodrette 
spredning at de overlever som sammenhængende 
memplex, og dét som gør dem til lodrette memplexer 
er at de overleveres fra generation til generation og muterer relativt lang-
somt. De lodrette memplexer har hver især en slags akkumulativ historisk 
dimension, de er også ofte geografisk afgrænsede og kendetegner dét som 
binder et folk sammen. Det er de memplexer som eksisterer gennem tiden. 
 Og derfor har en stabil strategi ligesom generne? 
 Ikke nødvendigvis. Men de ville gerne have de. 
De har organiseret sig, så de indtil nu har haft en re-

Northern Mexico is home to  a native 
people called the Tarahumara, who 
have adapted elements of Christianity 
to a traditional mythology. They 
believe in God and his wife, the Virgin 
Mary, who correspond to the Sun and 
Moon, together with their son Jesus. 
The divine family created all Indians, 
while non-Indians are the offspring of 
the Devil and his wife. 

Holy Week is the centrepiece of the 
ritual year, since that is the one time of 
the year at which the Devil can defeat 
God. The Devil gets God drunk and 
seduces God’s wife by his splendid 
guitar playing. 

The Next Christendom 
Philip Jenkins, 2002 
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lativt stabil tilværelse, hovedsagligt fordi de har truet med bål og brand eller 
evig fortabelse, dersom man kom for skade at importere nogle memer hori-
sontalt fra et andet memplex. Men lige nu bliver de stort set alle sammen 
udfordret af livsstilsindustrien og dermed af vandrette memplexer en masse!  
 Det hele bliver horisontalt?  
 Takket være globaliseringen og adgangen til internettet og masse-
medier i det hele taget, så er der ingen af de vertikale, lodrette memplexer 
som kan bevare den lodrette form. Hvis det enkelte memplex forbliver lod-
ret, hvis det lykkes forældrene at videreføre deres memer til deres børn, så 
er det udelukkende, fordi børnene selv finder dem brugbare i deres virke-
lighed. 
 Grunden til at det bliver sådan, er ikke blot 
alle de mem-vira som new-age kan præstere, men 
også de mem-parasitter som livsstilsindustrien 
producerer. Takket være intensiv markedsføring og 
PR fra en række multinationale mærkevarefirmaers 
side, er der en masse memplexer som stjæler med 
arme og ben fra vores traditionelle værdigrundlag, 
fra de lodrette memplexer, og på vandret vis møver 
sig ind i de tomrum som tidligere tiders religioner 
har efterladt sig, fordi de har sovet i timen. 
 Livsstilsprodukterne erstatter religionerne? 
 Uden overhovedet at opfinde noget nyt eller 
værdifuldt selv. Fidusen ved livsstilsprodukterne er 
netop at de sælger en værdi som ligger ud over det 
fysiske produkt. Det er ikke bare en fleece du har 
på, det er Kenzo. 
 Armani. 
 Præcis. Og Thomas kan være Hugo Boss, Marl-
boro Man, Ronald McDonald eller rende rundt som 
Baldur III og lade som om han er én af heltene fra Ringenes Herre. Hobbit-
ter eller habbitter, det er ét fedt, de vandrette memplexer handler om diver-
se selskabers forsøg på at sælge deres – i øvrigt ret ordinære – produkter 
som livsstilsprodukter. Moderne markedsføring handler om at udfylde et 
åndeligt og værdimæssigt tomrum med hurtige fix som på overfladen re-
præsenterer et værdisæt. Et værdisæt man vel at mærke kan have, ikke ét 
man selv er nødt til at gøre noget for at efterleve, ikke noget man er nødt til 
at være. Ligesom inden for coaching-kulturen bliver værdierne og åndelig-
heden ikke brugt for at kunderne skal opnå en højere bevidsthed eller efter-
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leve de værdier som produktet synes at repræsentere. Tværtimod; hvis kun-
derne pludselig opdagede at rigtige værdier ikke kan købes på udsalg men 
kun kan opnås gennem personlig indsats og forpligtelse, så ville det jo være 
en katastrofe! – Men derfor kan man jo godt pakke sine gummisko og burgere 
og læskedrikke og forsikringspolicer og biler ind i et spirituelt slogan. 
 De vandrette memplexer er med andre ord historie-
løse? 
 Som plexer er de. Til trods for at de vandrette 
memplexer har stjålet stort set alle deres memer fra 
de lodrette memplexer, så har de færreste livsstilsprodukter en historie eller 
et samlet værdisæt/memplex som rækker meget længere bagud end seneste 
møde i reklamebureauet og den branding som tog fart i 80’erne. Til gengæld 
har de nogle markedsføringsbudgetter og nogle globale forbindelser og et 
kommunikationsnetværk som får Vatikanet til at ligne den lokale iskiosk.  
 Så, ja, de er historieløse. Dertil kommer at de er 
baseret på en finansiel struktur som går på tværs af 
alle traditionelle fundamenter for et stabilt samfund. 
Som en anden slagtekniv skærer de gennem kultu-
rens pølse uden skelen til landegrænser, eller hvilken 
kultur det er de skærer i skiver.  
 Nationalstaten, sprogene, kulturerne og religionerne 
er de lodrette memplexer som bliver skåret igennem af livs-
stilsprodukterne? 
 Uden etik, uden skelen til de oprindelige memplexer som livsstils-
plexerne har stjålet deres memer fra.  
 Dét som vi ser i øjeblikket; grunden til at religionerne og værdierne er 
kommet så heftigt på banen i den politiske debat, er ikke kun at folk med 
forskellige lodrette memplexer bor side om side i de samme boligblokke, 
men naturligvis også at de lodrette memplexer ikke har til sinds at overgive 
sig eller blive skåret i skriver frivilligt. Især gør det ondt, når knudepunkter-
ne i de enkelte lodrette memeplexer ser sig hi-jacket af kommercielle inter-
esser. Al-Qaeda har taget første skridt i kampen mod de vandrette plexer, 
og de højrekristne bevægelser både her og i USA vrider sig også godt i tøjret 
i deres kamp for overlevelse. Det samme gør alle andre lodrette memplexer, 
og det mærkelige er at de lodrette memplexer generelt opfatter det som om 
truslen mod dem kommer fra andre lodrette memplexer. 
 Religionerne bekriger hinanden? – Og sætter samtidigt gang i foragtcentri-
fugen? 
 Men de sidder alle sammen i god tro nede på McDonalds og gør det 

 
fearless luxury 
Rolex pursues luxury to the ends of 
the earth 

www.rolex.com 
September 2007 

Kulturens pølse 
 
Lysene tændes I Tokyo 
og solen står op på Parnas 
og midt i Torino 
står en albino 
i skyggen og tager et par glas 
men hans liv er i fare 
ja, om lidt er han væk 
han lod sig narre  
og drak usynligt blæk. 

Shubidua, 1975 
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gennem en Nokiatelefon og iført Levi’s jeans, Reebok løbesko og Nike-base-
ball kasket.  
 Men tidspendulernes enkelte epoker, de må jo så også være vandrette mem-
plexer? 
 Pendulerne hver for sig er en slags lodrette memplexer, de forløber 
gennem tiderne, parallelt i forhold til hinanden, langs med hinanden; idéer-
ne har deres eget spor, trendsene har deres eget spor, det samme har religi-
onenerne og grundlaget for argumentation, men selve epokerne kan man 
godt sige er vandrette, det er rigtigt. Jo mindre pendulet er, jo kortere dets 
epoker er, desto ”tyndere” en skive skærer epoken i pendulplexet og i tiden.  
 Så uanset hvem vi er, så er vi værter for både lodrette og vandrette mem-
plexer? 
 Vores smag er ikke vores smag, den er tidens 
smag, den nuværende kulturs smag som vi er værter 
for. Memerne flyder gennem os som en uendelig 
strøm. Eller også er det os der dukker op i Historien 
og flyder igennem dem.  
 Vi er to strømme der flyder igennem hinanden? – Os og memerne? Vores 
klaroverhed og memerne? 
 Vi kan lægge til og trække fra, men vi er i bund og grund blot et filter. 
Vores, kulturens, tidens smag eller værdier er resultatet af en evig vekslen 
mellem gyldigt paradigme og anomali. Mellem overkultur og subkultur. 
Mellem de memer som er accepteret mainstream, og de memer som ligger 
og syder og bobler under overfladen.  
 Som er modreaktioner i tiden, modsat pendulepokerne som er modreaktioner 
over tid? 
 Og det samme gælder for de gamle, nedarvede lodrette memplexer 
og de nye, kommercielle livsstilsmemplexer. Det hele er en vekslen mellem 
lodrette og vandrette memplexer.10  

                                                 
10 I virkeligheden burde alle tegningerne have haft tiden ud ad den vandrette akse. Især hvis 
der fandtes dette vidunderlige tredimensionelle papir, så det kunne illustreres at hvert enkelt 
pendul udgør et niveau i virkelighedsforståelsen. Denne pointe, at de i og for sig forløber 
parallelt men har hver sin grad af dybde eller rodfæstethed, kan kun dårligt indtegnes i samme 
koordinatsystem som de lodrette memplexer. Det ville have været lettere at illustrere, dersom 
hele molevitten havde haft tidsaksen vandret.. Men det er jeg vel for doven til at tegne om? – 
Der er også den omstændighed at Susan Blackmore i The Meme Machine har tiden op ad den 
lodrette akse, selvom hun ikke har tegnet nogen grafer. – Hvem fanden siger også, at tiden skal 
være lineær på den vandrette måde (Så går tiden da med det! eller: Tiden løber!)? Hvorfor kunne 
tiden ikke lige så godt komme nedefra? ”Skynd dig så, tiden stiger!” Eller oppefra: ”Julen fal-
der hårdt i år, hva’!” 

Hvert menneske formes af sit eget 
århundrede, få kan hæve sig over 
sin tids sæder. 

Voltaire 
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 Som udfordrer hinanden? 
 Det er jo derfor pendulerne svinger.  
 Pendulerne er sådan en slags både-lodret og-vandret memplexer? 
 Og de kommercielle memplexer er skalafri netværk ligesom pendul-
epokerne. De stjæler et knudepunkt fra de lodrette memplexer og så kobler 
de memer op på dét! Og tilbage står præsterne og rabbinerne og imamerne 
og de indiske guruer og julemanden med deres lange skæg i postkasserne 
som er fyldt med kædebreve.  
 Mens alle de kronragede inde på reklamebureauerne 
sætter sig som parasitter på deres arvegods? 
 Haps! Mæske-mæske-mæske...  
 Det er altså ret abstrakt, det her! 
 Ja, men så må du bruge de små grå på noget andet end skomode og 
tapetdesign og gå hjem og konsultere dine noter fra i går, hvis du ikke kan 
få det til at hænge sammen. – Men hvis vi tager en kop kaffe til, tror du så 
ikke det går alligevel? 
 Det kan i hvert fald ikke skade! 
 Dét som er en af mine pointer i alt dette her, det er at den dag alle 
vores memplexer er vandrette, så er vi homo liquens. Intet stikker dybt eller 
har nogen virkelig betydning, for det hele, alle memerne kan skiftes vilkår-
ligt ud løbende. 
 Farvel rødder, farvel identitet, goddag borderline? 
 Goddag personlighed som vinden blæser! 
 Det sidste alternativ til sekularismen – og dét 
er nok så skræmmende, og i virkeligheden endnu et 
aggressivt, vandret memplex – er de forskellige for-
mer for karismatisk kristendom. 
 TV-prædikanterne? 
 Alverdens evangelister som får folk til at blafre med hænderne og 
koble klaroverheden fra, mens de dejser om på gulvet og rejser ind i sha-
manistiske bevidsthedslag og kalder det Helligånden. 
 De har koblet memet om Jesus op på vores jægersamler-hjerner? 
 Først var det et lodret memplex, så blev det vandret, og vupti, ikke 
nok med at amerikanerne står og vender det hvide ud af øjnene, pludselig 
har du 1 milliard – en milliard! – nye tilhængere på verdensbasis i løbet af et 
par generationer. X 

________________________ 
X: PS: Knallhatt syns og ha det tal fra The Next Christendom, hvor Philip Jenkins skriver: According to current 
projections, the number of Pentecostal believers should surpass the one billion mark before 2050. Selföli den 
slags numbers var based on fortsat rising population numbers. 

 

Cacharel tilbyder dufte, der 
vækker ægte følelser  
– romantiske, idealistiske og 
friske. 

www.loreal.dk/_da/_dk/ 
9., september 2007 

Halleluja! 
…en stor ildrød drage med syv 
hoveder og ti horn og syv kroner på 
sine hoveder. Dens hale fejede en 
tredjedel af himlens stjerner bort og 
styrtede dem ned på jorden. 

Johannes Åbenbaring 12:3-4 
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 Farvel fri vilje og fornuft? 
 Goddag tro på mirakler, ukritisk læsning af Bib-
len, tro på skabelsesmyten, fornægtelse af Darwin, 
sammenblanding af politk og religion; farvel abort, 
seksualoplysning, sekulær humanisme, pluralisme, 
oplysning, homoseksuelles rettigheder og ligestillig, 
voksen selvrefleksion og ansvarlighed, og goddag-
goddag det-er-ikke-nok-at-israelerne-og-palæstinen-
serne-slås-om-Jerusalem, byen tilhører os, og vi ven-
ter kun på at Jesus bliver beamet ned i en lysstråle til 
lyden af Mangiovani og hans 10.000 strygere, så vi 
kan synge Hosiana i evigheden, og alle I andre kan rådne op i helvede! 
 Hen og skrue op for foragtcentrifugen igen? 
 Er det ikke fascinerende, hvad en folkemindeberetning fra jernalderen 
kan udrette i et højteknologisk samfund som har glemt at uddanne og brød-
føde sine svageste? 
 Men dét var altså enkeltdelene, så kan du pas-
sende fortælle mig, hvordan fremtiden kommer til at 
se ud på det åndelige område samlet set. 
 Baseret på dét vi lige har talt om? 
 Eller hvis du har noget at tilføje?  
 Det kommer vel så til at afhænge af, hvordan åndeligheden kommer til at 
spille sammen med voksenheden? Om det bliver mere konflikt eller om det bliver 
gensidig accept? – Eller om de vandrette memplexer kommer til at underminere alt 
det andet, og den religiøse reaktion derfor bliver så meget desto kraftigere? 
 Efterhånden som vi vokser ud af det pubertære, selvkontrollerende 
og selvkonsoliderende hvemjeg og bliver voksne, så er der absolut poten-
tiale at hente i en styrkelse af det åndelige, både i vores individuelle hver-
dag og i virksomhedsledelsen. Men det kræver at det er en ”ånd” med no-
get substans, at den reelt forpligter over for omgivelserne, og at der bliver 
sat reel etisk handling bag de fine ord, samt at det er noget man pålægger 
sig selv, og kun sig selv, ikke alle mulige andre! Ellers er det bare varm luft.  
 Ikke noget med at prædike ubetinget kærlighed og så hyre slavearbejdere i 
fjernøsten? 
 Eller spille underleverandørerne ud imod hinanden, så folk ikke kan 
brødføde deres familier. – Og så er vi tilbage ved foragtcentrifugen: søger 
religionen, åndeligheden, overtroen, den kritiske tænkning, videnskabelig-
heden, pengene, teknologien, forretningslivet og virksomhedslederne ind 
mod demokratiet, pluralismen, humanismen og retssamfundet, eller bliver 

 

By most accounts, membership in 
Pentecostal and independent church-
es already runs into the hundreds of 
millions, and congregations are loca-
ted in precisely the regions of fastest 
population growth. Within a few de-
cades, such denominations willl repre-
sent a far larger segment of global 
Christianity, and just conceiveably a 
majority. These new churdhes preach 
deep personal faith and communal 
orthodoxy, mysticism and Puritanism, 
all founded on clear scriptural 
authority. They preach messages that, 
to a Westener, appear simplistically 
charismatic, visionary, and apocalyptic. 

The Next Christendom 
Philip Jenkins, 2002 

Religionspendulet – 
det samlede billede 

 

Arthur lay in startles stillness on the 
acceleration couch. He wasn’t 
certain whether he had just got 
space-sickness or religion. 

Life, the Universe, and Everythng 
Douglas Adams, 1982 
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alle parter mere og mere sekteriske og lukkede inde i hver deres memplexer 
uden at lytte til hinanden? 
 Det kan lige så godt bevæge sig indad mod accept som udad mod foragt?  
 Og jeg gætter på at det bevæger sig indad. 
 Gør du?! 
 Ja, det gør jeg faktisk. Ikke de første 10-15 år, for vi er nødt til også at 
tage trendpendulet og idépendulet i betragtning, men på langt sigt, så er jeg 
overbevist om at forståelsen og fornuften vinder. 
 Og dermed demokratiet og retssamfundet? 
 Ånden, pengene og videnskaben kommer til at se hinanden som med-
spillere. Men det kommer ikke af sig selv, og det bliver benhårdt arbejde, 
hvor der skal sluges nogle kameler. 
 Det er et valg? 
 Eller rettere: en række valg! – Så hvor svinger 
religionspendulet så hen i fremtiden? 
 Fra sekulariseringen til en ny åndelighed – som er 
et sammensurium af alt muligt? 
 Lodrette såvel som vandrette memplexer, gammelt som nyt i én skøn 
pærevælling. De vandrette memplexer vil uden tvivl komme til at slå en 
masse lodrette memplexer i stykker – især i kulturer uden for vores egen 
kulturkreds – men de vil også skabe fornyet fokus på de gamle, lodrette 
memplexer, simpelthen fordi de nye memplexer kommer til at skabe en 
masse anomalier. De enkelte kulturer vil alt andet lige søge at finde en mod-
reaktion til alt det hule stads som de vandrette memplexer er udtryk for.  
 ”De sande værdier”? 
 Man kan ganske enkelt ikke have et samfund uden. Man kan have en 
masse individer på det samme geografiske område uden, men dét bliver det 
ikke et ”sam-fund” af. De gamle kulturer og religioner kan næppe forblive 
upåvirkede, men de kan komme til at give ny mening i nye omgivelser, hvis 
de har noget væsentligt at sige folk i den virkelighed de befinder sig i. Der-
for, og fordi vi er og bliver åndelige væsener, vil se en generel opblomstring 
på åndelighedsfronten.  
 Fra det okkulte til en sprudlende folkekirke? 
 Vi er allerede gået i gang med at æde os selv ihjel uden at blive lyk-
keligere af den grund, og ét eller andet skal vi jo bruge tiden til. Derfor vil 
flere og flere begynde at prioritere anderledes i dagligdagen, og i vores egen 
del af verden begynder vi da også så småt at opdage at vores materielle 
levestandard ikke kan blive meget højere. Det giver simpelthen ikke nogen 
mening at stresse rundt efter fjernsyn nummer fire og mobiltelefon nummer 

Såsnart mennesket underkaster Gud 
moralsk bedømmelse, dræber det Ham 
I sit indre. Men hvad er da moralens 
grundlag?  

Oprøreren 
Albert Camus, 1951 
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syv. Man må jo alligevel ikke have telefonen med ved swimmingpoolen, 
fordi den kan fotografere, computeren bliver alligevel forældet i løbet af et 
halvt år, fordi websites’ne kræver hurtigere og hurtigere forbindelser og 
hurtigere og hurtigere processorer, og jo mere avancerede togene bliver, 
desto mere uregelmæssigt kører de. 
 So what’s the point? 
 For at kunne følge med, kræver det hele tiden at vi løber hurtigere, 
hurtigere. Man bliver alligevel aldrig lykkelig eller ”færdig”. Der er hele 
tiden noget nyt. Noget mere komplekst man gerne vil have. – Hvad var 
hypotese nummer III, punkt b? – Har du listen? 
 Graden af fremskridt falder eksponentielt i takt med at kompleksiteten stiger. 
 Alt dét vi kalder fremskridt, bliver i højere og højere grad spild af tid. 
Derfor vil fællesskaberne, før eller siden, begynde at vinde terræn igen. For 
teenageren er åndeligheden et hvemjeg-projekt, men for den voksne er 
åndeligheden en hvordan-vi-samfundsproces. Men det afhænger af, om vi 
når at blive voksne, så de forskellige samfund kan være i stue med hinan-
den, inden vores teenagekonflikter vokser os over hovedet. Det være sig 
dagligstuerne ude i de små hjem, hvor folk bor dør om dør og er nødt til at 
kunne respektere hinanden, selvom de er forskellige, og det er den globale 
dagligstue, hvor vi skal have det til at fungere for samtlige 6-7 milliarder 
der hænger ud foran fjernsynet. Forudsætningen for at vi kan udfolde os 
som frie individer, forudsætningen for at vi kan fokusere på at være i stedet 
for at have, det er jo at der er nogle trygge rammer at være i.  
 Og dem går det ikke så godt med lige i øjeblikket? 
Retssamfundet og demokratiet er truet? 
 Der er en del memetiske krampetrækninger i 
gang rundt omkring i verden i øjeblikket, og det er 
blandt andet dét som vores idépendul handler om.  
 Det var det pendul med idealerne? Oplysningstiden, 
Romantikken, Darwin og Victoria, og hvad kom så? 
 Reformtiden fra cirka 1890 til 1920, systemtiden 
fra Den russiske Revolution og til slutningen af anden 
verdenskrig, futurismen 1945-1970 og postmodernis-
men fra midten af 60’erne og frem til 11. september 2001. 
 Epokerne overlappede hinanden, og angrebet på World Trade Center afslut-
tede postmodernismen? 
 Ikke mere værdirelativisme, ironisk distance og lallen-derudad; nu skal 
der sande værdier på bordet! Faste rammer, kontrol, orden og kærlighed til 
traditionen og fædrelandet! Og dét skaber selvfølgelig nogle spændinger. 

Idépendulet 
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 Som bliver den næste pendulepoke for idépendulet? 
 Nu vil vi gerne vide, hvad der er rigtigt og forkert; det nytter ikke no-
get med alt det humanistiske pladder om at alle værdier kan være lige gode, 
og at det hele i bund og grund kan komme ud på ét! Bekvemmelighedstra-
ditionalisme og nationalfetichisme! Værdiabsolutisme er tidens løsen! 
 Er det ikke en selvmodsigelse til alt det vi lige har siddet og talt om?  
 Ikke så længe vi insisterer på at blive ved med at være teenagere og 
bevarer vores enten-eller meta-narrativ. For det første tager det tid, før det 
nye voksenparadigmes både-og’er får et solidt greb i den måde vi opfatter 
verden på – simpelthen fordi det er det største paradigmeskift af dem alle, 
og derfor vil det være naivt at tro at det kan skifte på mindre end en enkelt 
eller to generationer – for det andet viser din følelse af at det rent faktisk er 
en selvmodsigelse kun, hvor meget vi er vant til at tænke i enten-eller, i 
stedet for at se verden som en både-og-proces mellem modsætningerne. 
 Hvis jeg var bedre til at lade modsætningerne komplementere hinanden, så 
ville det ikke være noget problem for mig at stå fast på mine egne værdier, endnu 
fastere end jeg plejer, og samtidig lade andre stå lige så fast på deres? 
 Jeg kunne ikke have formuleret det mere præcist selv. Men fordi Ari-
stoteles stadig har temmelig godt fat i os, og den nye globaliserede, kaotiske 
verdensorden samtidig kaster os ud i en masse usikkerheder, så vil vores 
behov for solide guidelines i tilværelsen alt andet lige medføre en række 
konflikter de næste 20-30 år. Det bliver de stålsatte holdninger som kommer 
til at præge den nærmeste fremtid, indtil vi lærer at gå på kompromis. Ikke 
nødvendigvis med os selv, men med hinanden.  
 Og det kræver accept? 
 Modenhed, selvindsigt, selvironi, largeness, og ikke mindst relativt 
trygge rammer. – Centrifugen igen-igen. 
 På den ene side vil den nye værdiabsolutisme fremme etikken, fordi 
vi i langt højere grad vil kræve at have en, på den anden side vil vi også væ-
re mere villige til at bøje etikken til vores egen fordel, fordi vi ikke kan tåle 
at vores egne værdier ikke får lov til at være enerådende. 
 Det minder umiskendeligt om en fangelejr på Guantanamo? 
 Værdiabsolutisme til tiden! Men den nuværende epoke med værdi-
absolutisme varer formentlig også blot til dét der svarer til en enkelt genera-
tion, ligesom de andre epoker i idépendulet gjorde, så før eller siden svinger 
idépendulet igen, og så vil det komme til at stemme bedre overens med 
voksenepoken og dens rummelighed, og til den tid vil voksenepoken jo 
også selv være blevet styrket og have erobret større plads i det memetiske 
netværk. 
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 Idépendulet vil svinge igen om 20-25 år og gøre os alle tolerante og kompro-
missøgende? 
 Til den tid vil globaliseringen blive en værdi i sig selv. Vitterligt et 
kulturelt mål og et ideal. – Måske allerede om 15-20 år. Parallelt med at vi 
bliver voksne og i stand til at se os selv udefra. 
 Og værdipendulet er blot et memetisk netværk med udvidelser og sammen-
trækninger, og dét er alt, hvad det er? Og indtil globaliseringen bliver et ideal, så 
farer vi i totterne på hinanden på grund af pendulets værdiabsolutisme og 
nationalfetichisme fra nu af og frem til 2030? XI 

 Enten dét, eller også er menneskeheden ikke rigtigt klog. Eller også er 
det Vorherre der ikke er det. – Vælg selv! 
 Det kunne ikke være begge dele? 
 En kombination af menneskelig og guddommelig inkompetance? Den 
mulighed eksisterer naturligvis. Men lad os nu antage at det blot er et spørgs-
mål om tidspenduler og pendulepoker – og dermed memplexer – som aflø-
ser hinanden, hvad sker der så, når vi endnu ikke har forladt teenageepoken 
og samtidig træder ind i en idéepoke som bygger på nationalfetichisme og 
værdiabsolutisme, og vi tilmed har en argumentepoke som sætter rationali-
teten i baggrunden og i stedet kræver åndelighed, indlevelse og en følelses-
renæssance? 
 Det lyder heftigt?  
 Det leder unægtelig til et interessant spørgs-
mål: hvilken form for samfundsorden – eller mangel 
på samme – vil det medføre, når vi ser kombinationen 
af en mere radikal værdiabsolutisme og argument-
pendulets intuitive følelsesbeslutninger som i høj grad er baseret på religi-
øse myter og fornemmelser uden videnskabeligt belæg? 
 Velkommen til Jagtvej 69? 
 Bingo! Hvad er sandsynligheden for at den nuværende politiske ud-
vikling og globaliseringen vil forløbe fredeligt, når der er så mange uforson-
lige minoriteter og subkulturer, og når de etablerede institutioner er så rin-
ge til at lytte til græsrødderne? Når der er religiøse kulter som råder over 
pengebeløb andre har vanskeligt ved at skaffe sig ved ærligt arbejde, der er 
rockerbander med egne moralkodeks, etniske ungdomsbander som ikke har 
bedre ting at foretage sig end at føle sig holdt uden for, og anarkistiske grup-
peringer som føler sig berettiget til at bruge vold for at få deres synspunkter 
_____________________ 
XI: PS: Faktisk man maa sie a Knallhatt har haft ret med i hvert fald én ting – som er dét jeg hör ham sie her 
– og det er a globaliseringen er begynt og gi mening for os. Vi tänker slet ikk over hvor globaliserte vors 
historier er, men dét de jo faktisk er. Det har bare blevet saa naturlit a vi tänker ikk en gang mer over det. 

Magt, anarki og oprør 
The need for government in these 
respects arises because absolute freedom 
is impossible. However attractive anarchy 
may be as a philosophy, it is not feasible in 
a world of imperfect men. 

Capitalism and Freedom 
Milton Friedman, 1962 
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frem? – For slet ikke at tale om DJØF’ere som lever i deres egne enklaver og 
taler et sprog som andre ikke kan forstå? 
 Plus en teknologisk udvikling som vi heller ikke for-
står? Religiøse sekter uden samvittighed, men med en over-
bevisning om at have Gud på deres – og kun deres – side? 
 Dyreværnsforeninger som slipper mink fri i 
naturen. Autonome som smadrer McDonalds. Vega-
nere som brænder landbrug ned. Islamister som be-
kæmper det moderne samfund og deres mere mode-
rate trosfællers frihedsrettigheder. Græsrodsorgani-
sationer som blæser på lov og orden i forbindelse med demonstrationer. 
Globale virksomheder som udnytter skattehullerne på tværs af lande-
grænserne. Nynazister som begår racistiske overfald. Venstreorienterede 
aktivister som ikke respekterer demokratisk valgte politikeres integritet. 
Politkere som går i krig uden at lytte til hverken den ene eller den anden 
slags eksperter. Og som bagefter kun viser foragt over for deres vælgere og 
ikke ønsker at diskutere beslutningen om at gå i krig. – Tror du det giver 
fredeligere tider eller mere turbulente tider? 
 Nok mest det sidste, vel? 
 På den ene side politiske bevægelser og strøm-
ninger som ikke kan få kontrol nok, og på den anden 
side anarkister som sætter sig ud over samfundets 
regler og tror at det er cool at underminere retssam-
fundet. 
 Du mener virkelig dét med retssamfundet, hva’? 
 I bund og grund er det kun teenagere og idio-
ter som kan være anarkister. Anarkismen forudsæt-
ter nemlig at der er en orden at gøre oprør imod, og 
denne orden må nødvendigvis være indført af en 
magt som indførte den med vilje. Men problemet er jo at en sådan magt slet 
ikke eksisterer og aldrig har eksisteret. Den nuværende orden er selv vokset 
ud af et anarki, nemlig evolutionens kaosprocesser. Processerne for gener 
og processerne for memer. Hvordan skulle man i øvrigt kunne ”indføre” et 
anarki? Det ville jo netop kræve en helvedes masse organisation eller magt 
for at det skulle kunne lykkes. Det ville kræve ikke så lidt at garantere at 
folk ikke kom til at skabe nye magtstrukturer, hvis man et øjeblik kom til at 
vende ryggen til. Anarkismen kræver et ordnet samfund man kan være 
anarkist i.  
 Ellers er det bare noget rod? 

We have understood Jihad as the 
struggle of local peoples to sustain 
solidarity and tradition against the 
nation-state’s legalistic and pluralistic 
abstractions as well as against the new 
commercial imperialsim of McWorld; 
as such; it is not neccessarily inhospit-
able to conditions that support de-
mocracy, which is after all much older 
than the nation-state. 

Ancient Greek democracy rested on a 
politics of the homogenous polis—
small city states tied together by 
common language, religion, and 
historiy.   European democracy 
emerged from the Middle Ages in 
Helvetic cantons and Italian and 
German commercial towns with a 
local, even clannish character well 
before it found a home in larger 
national states. The tribal clan 
manifestes a fraternal solidarity and 
devotion to assembly-style debate 
that points forward to an elementary 
direct democracy. (…) 
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 Så ender det med at blive alles kamp mod alle. 
Anarkisme er en utopi, og anarki er ikke noget man 
skal ønske sig. Men hvis det kommer, så kommer det 
som en naturlig konsekvens af en ikke-styret proces, 
af at systemet bryder sammen af sig selv, og så er det 
bedst at være én af dem der har forberedt sig. 
 Har skabt en organisation som kan modstå anarkiet? 
 For eksempel. Inklusive den ringmur og den 
bevæbning som det kræver for at kunne holde anarkiet ude. Selvfølgelig 
kan man gå rundt og være en lille smule anarkist og udfordre reglerne; hvis 
man ikke gjorde det en gang imellem, så blev verden jo ikke til at holde ud! 
 Hvis vi alle sammen bare blindt gik rundt og fulgte 
reglerne hele tiden? 
 Lidt oprør skal der være. Vi skal jo også kunne 
tænke selv. Men forudsætningen er en grundlæggen-
de respekt for andre mennesker og deres ret til at 
gøre det samme, og den er sjovt nok bedst sikret ved 
at der er nogle regler at være anarkist inden for.  
 Og dét er retssamfundet? 
 Pudsigt nok synes socialstaten også at være ge-
valdigt populær blandt mange af tidens anarkister.  
 Anarkismen som sådan, er en pubertetsdrøm, 
og flertallet af de ”oprørsgrupper” som skriger op i 
øjeblikket, er heller ikke meget andet end et teenage-
fænomen. – Kender du den bevægelse som hedder 
Reclaim the Streets? 
 Det er ét eller andet med fester i gaderne? Jeg tror 
jeg har læst om dem. 
 Jeg må også ærligt indrømme at jeg kun har 
læst om dem, men deres pointe skulle efter sigende være at de vil ”have 
gaderne tilbage”.  
 De holder fest i gaden? 
 Simpelthen. Uden almindelig høflig tagen hen-
syn til andre, spærrer de en bydel eller en gade af og 
laver gadehappenings og holder fest. Det er jo i og 
for sig meget positivt, og det er ikke for at hænge 
denne ene gruppering ud, det kunne lige så godt ha-
ve været nogle andre, men min pointe er den samme: 
hvis alle disse her Reclaim the Streets-folk er så me-

In short, the limited scale and relative 
homogenity of the entities whose 
antistatist and antimodern struggles 
incline them to Jihad can potentially 
incline them to local participatory 
democracy. Even their toxic exclu-
sivity, base don rejection of ”others”, 
can contribute to the internal con-
sensus necessary to forging a com-
mon will. (…) 

 

The villages of Switzerland and Italy 
notwithstanding, traditional Gemein-
schaft communities were for the most 
part rigorously undemocratic: closed, 
conformist, and hierarchical. Their 
exclusivity meant they were sealed 
against outsiders and intolerant of 
diversity; their ascriptive basis in a 
”given” identeity (blood, race, reli-
gion) inured them to voluntary iden-
tities and held in check any notion 
that women and men might freely 
choose their social relations or join 
contrived social groupings at will; the 
hierarchical structure and dependency 
on charismatic leadership of tradition-
nal communities rendered them in-
egalitarian and resistant to social mo-
bility; and their personalsitic, noncon-
tractual mode of relations rendered 
them prone og prejudice, gossip 
argumentativeness, and corruption. 

Jihad vs. McWorld 
Benjamin R. Barber, 1955 

Disse forskellige modkulturer begynd-
te at formulere et fælles tema: retten 
til ukoloniseret rum – til hjem, til 
træer, til at forsamles i, til at danse i. 
Hvad der udsprang af dette kulturelle 
sammenstød mellem DJs, anti-
koncernaktivister, politiske og New 
Age-kunstnere og radikale økologer 
kan meget vel være den mest 
vibrerende og hurtigstvoksende 
politiske bevægelse siden Paris i 1968: 
Reclaim The Streets. 

No Logi 
Naomi Klein, 2000 
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get imod det organiserede samfund, hvorfor gør de så ikke noget konstruk-
tivt for at vise os andre at der findes et alternativ som er bedre? Hvis Re-
claim the Streets er så meget imod bilerne, hvorfor flytter de så ikke ud på 
landet? Eller holder deres fest, hvor der allerede er plads?  
 Hvis deres alternativ ikke kan klare sig eller 
ikke har nogen pointe, med mindre det kommer på 
tværs af det eksisterende system, hvis det kun funge-
rer i opposition til noget andet, hvilken værdi har det 
så? Hvorfor bygger de ikke et regulært alternativ som 
kan klare sig på sine egne præmisser og brødføde 
deres egne? Hvorfor indgår de ikke i en konstruktiv coevolutionær proces 
med det etablerede samfund og bygger deres eget minisamfund som kan 
tjene os andre til inspiration, og så skider på at der er biler i gaderne inde 
midt i byen?  
 Det kræver sin modpol for at have en værdi i sig selv? Det er et enten-eller? 
 Det er nemlig et pubertetsprojekt. Præcis som Faderhuset. De kan ik-
ke se at de er afhængige af deres modpol, det ordnede samfund, for over-
hovedet at kunne udføre deres projekt. Lige som de autonome og anarkis-
terne, og hvem der nu ellers render og laver larm i gaden. Et her-er-jeg-pro-
jekt. ”Mor, mor, se på mig! Jeg har tegnet mit navn på væggen og nu viser 
de det i fjernsynet!” Ude på landet er der ingen til at se dem, ingen tv-sta-
tioner, ingen biler som kommer til at sidde i trafikprop hele dagen. Derude 
kan teenageren i aktivisten ikke få sit nyopdagede hvemjeg bekræftet. Op-
røret handler mere om hvem-jeg-er, end ønsket om at få lov til at leve en 
anden slags liv. 
 Både Faderhuset og alle anarkisterne. 
 Hvorfor skulle det lige være Jagtvej 69 Vorher-
re var interesseret i? Voksne mennesker viser hensyn. 
De tillader andre at leve deres liv. De køber et hus 
der er ledigt, har deres kirke dér. Eller køber et hus 
på landet og dyrker økologiske grøntsager, hvis de har så meget imod tem-
poet i byen og globaliseringen og umyndiggørelsen, eller hvad det nu er 
problemet er, de ændrer deres eget liv i stedet for at komme i konflikt med 
andre. Teenagerens oprør retter sig mod et samfund som i en eller anden 
grad bliver opfattet som modpol. For den religiøse er demokratiet antikrist, 
for anarkisten er samfundet ”formynderisk” – altså en slags forældre – og 
de ser det ikke som et fællesskab de selv har indflydelse på.  
 Men det er vel, fordi de ikke føler at de har nogen indflydelse? – Hvad med 
netop Ungdomshuset? Der var jo ikke nogen som lyttede! 

Vi der angriber tabuerne glemmer 
ofte en dyb sandhed. Nemlig den:  
at en overtrædelse af et tabu 
forskaffer menneskene en nydelse 
de ikke ville have hvis tabuet ikke 
eksisterede. 

Soya 

Demokrati kan aldrig sikres – netop 
fordi det ikke er et system, der skal 
gennemføres, men en livsform, der 
skal tilegnes. Det drejer sig om et 
sindelag, der skal bibringes hvert 
nyt slægtled. 

Hal Koch, Hvad er demokrati? 
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 Jo, der var masser. Men der var tre pubertære 
grupper som ikke ønskede at lytte til andre end sig 
selv eller se sig selv udefra: Borgerrepræsentationen, 
Faderhuset og Ungdomshuset. – Hvis det ikke lige 
var for det sammenrend af udenlandske balladema-
gere som episoden trak til København, så var det jo 
faktisk dem fra Ungdomshuset der virkede mest 
modne i det lange løb.  
 Demokratiet har ikke alene taleret, det har også lyttepligt! Udfordrin-
gen for alle parter er at lytte. Og rent faktisk at prøve at forstå dét, de hører. 
Det kræver voksne mennesker. Og hvis folk gerne vil lave samfundet om, så 
er det ikke nok at isolere sig og kæfte op, så må man engagere sig og skabe 
reelle alternativer. Hvis man er imod de multinationale selskabers indfly-
delse, så må man tage en økonomisk uddannelse og lade sig ansætte i mini-
sterierne og i firmaerne og ændre dem indefra. Hvis man er utilfreds med 
forureningen, så må man læse til ingeniør og opfinde nogle alternative ener-
giformer.  
 Gate crashe magten, med andre ord? 
 Spille mod den og med den på dens egne præ-
misser. Dét ville da være et anarkistisk move der vir-
kelig ville rykke! Så længe man bare render rundt i gaderne og ter sig ånds-
svagt, så er der ingen der orker at hæfte sig ved dét som de egentlig siger, 
og mange af dem har jo rent faktisk nogle væsentlige pointer og sunde ar-
gumenter. Der er bare ingen der gider høre efter, for det lugter alt for meget 
af problemer at interessere sig for dét de har på hjerte, og så er der i øvrigt 
meget federe billeder i at se dem kaste med brosten efter politiet. 
 Dét som de i virkeligheden ikke kan finde ud af, er at 
se sig selv udefra med modstanderens øjne? Spille magtens 
spil på magtens præmisser? Men det kommer med voksen-
heden? 
 Pubertetsoprøret er altid digitalt afgrænsende, barn versus forældre, 
og løsrivelsen er binær, polerne er modpoler, ikke ”medpoler”. – At de lige 
skulle hedde Ungdomshuset og Faderhuset er altså dybt ironisk! 
 Hvad skal vi så kalde Borgerrepræsentationen? 
– Sneglehuset? 
 Våbenhuset? 
 Hønsehuset? 
 Kræmmerhuset? 
 Kræmmerhuset! 

 

Listen much, keep silent when in 
doubt, and always take heed of the 
tongue; thou wilt make few mistakes. 
See much, beware of pitfalls, and 
always give heed to thy walk; thou 
wilt have little to rue. If thy words 
are seldom wrong, thy deeds leave 
little to rue, pay will follow. 

K’ung Futze 

Den moderne politologi har udviklet et 
teorem om “medianvælgeren”, der groft 
sagt går ud på, at “kun de programmer, 
der kan regne med støtte fra et flertal 
af vælgerne, vil blive godkendt”. 

 
Ifølge dette teorem undgår regeringer 
at tildele minoritetsgrupper ressourcer, 
selv om det kun er disse minorietsgrup-
per, der har stærkt behov for dem, ja, 
faktisk ikke kan undvære dem. 

En sådan tildeling ville vække harme 
hos resten af befolkningen – dvs. majo-
riteten – der ville betragte den som en 
byrde, som de – i deres egenskab af 
skatteydere – måtte bære. Hvis en mi-
noritetsgruppes behov bliver så påtræn-
gende, at de ikke længere kan ignore-
res, foretages tildelingen nu og da – 
men kun i en form, der afværger pro-
tester fra dem, som ikke har behov for 
den. 
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 Det modne, selvstændige individ behøver ingen modpart at gøre op-
rør imod, men vælger at leve sit liv ud fra sine reelle behov, i samspil med 
andres behov, reflekteret og afvejet i forhold til omgivelserne, sådan som 
man nu finder det rigtigt. Man behøver ikke omgivelsernes bekræftelse for 
at være den man er, man er det bare. I en gensidig voksen relation bidrager 
begge eller alle med at byde ind på løsningsmuligheder, ikke ved at hoppe 
op på potten og skrige på opmærksomhed, mens man kaster med brosten 
eller maling eller påberåber sig Vorherres goodwill.  
 Problemet med teenageren er at han ikke er 
erfaren nok til at opstille bæredygtige alternativer til 
den fungerende orden eller moden nok til selv at tage 
ansvaret for sine valg. Derfor er han nødt til at skyde 
skylden på nogle andre eller dække sig ind under 
nogle andre. Midaldrende kvinder vender sig mod 
Tarot og Kristusenergien, anarkisten mod samfundet. – Når nu far og mor 
alligevel aldrig havde tid til at være hjemme, og man tilbragte hele sin barn-
dom i offentlige institutioner, så er det vel meget naturligt at samfundet er 
dét man gør oprør imod? Eller hur? Hvem skyder du skylden på, når du 
ikke får det som du gerne vil have det? 
 Thomas. 
 Ha! Ja, døden skal jo som bekendt have en år-
sag! 
 Eller mine kolleger eller hvems skyld det nu er. 
 Er det så af og til dig selv? 
 Det hænder.  
 Det korte af det lange er at idépendulet svinger fra postmodernis-
mens ironiske distance og lallen rundt i sit eget værdiunivers til en værdi-
absolutisme, hvor det gælder om at manifestere sit hvemjeg, fordi vi og 
vores kulturer ikke er blevet voksne endnu. 
 Vi har brug for nogen at skyde skylden på? 
 Og dét er lettest, når man ikke indrømmer at 
der er sprækker i ens egen facade. 
 Meget pubertær statsminister vi har, i virkeligheden? 
 For den voksne vælger er der ikke meget at 
komme efter.  
 Du sagde at den absolutistiske og nationalfetichis-
tiske pendulepoke kommer til at vare 10-15, måske 20 år 
endnu? 
 I alt cirka en generation, ligesom de andre epoker i idépendulet. 

Eksempelvis undlader man at forestage 
en gennemgribende finansiering af 
uddannelsesprogrammer for virkelig 
fattige børn og voksne og bevilger I 
stedet mindre tilskud (der helt klart er 
utilstrækkelige for nogle, men alt for 
store for andre) til alle – eller i det 
mindste til så tilpas mange, at “median-
vælgeren” ikke stejler. 

Det er en yderst bekostelig affære, og 
regeringer vil helst undgå at foretage en 
sådan tildeling og i stedet formilde 
“medianvælgeren” ved at sænke skat-
terne. Kun en virkelig stærk “irritations-
kraft” hos en forsømt minoritet vil kun-
ne overdøve denne præference. (…) 

Efterhånden som de velståendes “exit” 
vokser I omfang, vil de mennesker, hvis 
liv stadig er afhængige af politiske 
beslutninger, konstatere, at deres evne 
til at hæve deres ”voice” (dvs. deres 
reelle muligheder for at foretage virk-
ningsfulde, politiske handlinger) stort 
set er forsvundet.  Deres protest, som er 
meningsløs i forhold til en flertalsstyret, 
demokratisk procedure (som det 
udtrykkes i “medianvælgerteoremet”), 
bliver uden videre klassificeret som et 
lov og orden-problem og udraderet 
inden for denne ramme. 
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 Epoken startede 11. september 2001, og bliver afløst 
af et ideal om globalisering om cirka 20 år? 
 Og indtil da kan du være ganske sikker på at 
foragtcentrifugen vil køre på temmelig høj hastighed, 
vores demokrati vil være under kraftigt pres – over-
sat fra DR-sprog betyder det: vi er i overhængende 
fare for at gå demokratisk konkurs – og det vil kun forstærke ønsket om 
kontrol og overvågning.  
 Terrorlovgivningen? 
 Som reelt er med til at underminere en række af vores demokratiske 
rettigheder og friheder. 
 Det mærkelige ved det hele er at jeg ikke kan finde ud af, om ”det eta-
blerede system” rent faktisk ikke lytter til græsrødderne og rent faktisk for-
søger at bekæmpe de ”utilpassede” elementer i vores samfund med stadig 
skrappere midler, eller om systemet, politikerne og de magtfulde virksom-
heder inde bag glasfacaderne faktisk prøver at lytte og bare er enormt dår-
lige til at kommunikere at de rent faktisk lytter og også handler derefter, 
men mislykkes, fordi problemstillingerne efterhånden er så komplekse at 
man næsten på forhånd er dømt til at fejle. 
 Det er ikke til at gennemskue? 
 For det er blandt andet umuligt at gennemskue, 
hvor meget af dét der bliver sagt, der er reelt, og hvor 
meget der er rent spin. Og det er dét der er problemet.  
 Spin? 
 Og uigennemskuelighed. Folk kan ikke gennemskue udviklingen, 
kan ikke gennemskue de politiske beslutninger, kan ikke gennemskue, hvor 
deres hverdag er på vej hen og bliver bange. Den etablerede økonomi, de 
etablerede politiske organisationer og det etablerede system i det hele taget 
iscenesætter sig selv som om de har kontrol, og store grupper lever i den 
overbevisning at de ikke har nogen indflydelse på deres eget liv. Om de har 
det eller ikke har det, er i den forbindelse irrelevant, det væsentlige er at de 
ikke oplever det som om de har indflydelse.  
 Alle jakkesættene på fjernsynet iscenesætter sig 
selv som om dét de gør, er allerhelvedes fornuftigt, 
og de ved, hvad der er bedst. Men det er der jo ikke 
nogen der gør. De slips du ser i tv-avisen aften efter 
aften uden så meget som en sprække i facaden, de er 
formentlig lige så usikre som alle os andre. Lige så 
bange for at miste den hverdag inde på de bonede 

 

Politikkens paradoks og forbruger-
æraen består i, at de, der er i stand til at 
påvirke politiske beslutninger, ikke har 
den store lyst til at gøre det, mens de, 
der er allermest afhængige af politiske 
beslutninger, ikke besidder de fornødne 
ressourcer til at påvirke dem. 

Frihed 
Zygmunt Bauman, 1988 

Fælles usikkerhed 
Only six people in the Galaxy knew 
that the job of the Galectic Presi-
dent was not to wield power but to 
attract attention away from it. 

Hitchiker’s Guide to the Universe 
Douglas Adams, 1980 

 
Det kunne være interssant at sætte 
bullshit i relation til andre fænomener 
som man har talt meget om i det 
offentlige liv, f.eks. spin og andre 
redskaber i den moderne politikers 
værktøjskasse. Eller er det især medierne 
der skal underkastes et eftersyn mht. om 
de er tiltagende inficeret af bullshit? 

Om Bullshit 
Harry G. Frankfurt, 2005 
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gulve som de er vant til, som hr. og fru Jensen ude i kolonihaveforeningen 
er for at miste deres.  
 Vi er gensidigt bange for hinanden? 
 Og hvordan vi skal dæmme op for den gensi-
dige frygt og foragt, dét er et rigtigt godt spørgsmål! 
Cheferne inde i Industriens Hus og projektlederne i 
Mærsk – og hvor vi nu ellers har opmagasineret 
DJØF’erne henne – de er jo også demokrater og huma-
nister og pluralister lige som dig og mig. Vi er jo alle 
sammen produkter af det liberale sociale humanistis-
ke demokratiske samfund, og de er heller ikke interesserede i at miste de mu-
ligheder og friheder og den tryghed som den form for samfund medfører. 
 Vores værdier er i virkeligheden mere ens, end vi sådan lige vil være ved? 
 Indledte jeg ikke i mandags med at sige at vores politiske holdninger i 
bund og grund er et tyndt lag fernis? 
 Mærsk er i virkeligheden ét stort socialdemokratisk flagskib? 
 Hver eneste af deres plimsollere er i hvert fald afhængig af at der fin-
des et effektivt retssystem, et pålideligt postvæsen, et stabilt telefonnet, sik-
ker strømforsyning – og af hensyn til Hr. Møllers selviscenesættelse: et sta-
bilt og roligt samfund, hvor borgerne har tid og råd til at gå i operaen.  
 Problemet med udviklingen i øjeblikket er at 
det går så stærkt, at alle de vante strukturer er ved at 
forandre sig til flows, og at ingen af os føler os trygge 
længere, og bange mennesker i for stort antal, dét er 
ikke godt. Samtidig må man jo konstatere at med de 
nye terrorlove, den øgede fokus på politi og overvåg-
ning, og den nærmest eksplosive udvikling inden for 
opfindelsen af politiudstyr til såkaldt crowd control, 
så er der ingen grund til at tro at spændingerne i fremtiden bliver mindre.  
 Dem som sidder på magten er i virkeligheden lige så store teenagere? De for-
mår heller ikke at se deres egen magtanvendelse udefra? 
 Tryk avler som bekendt modtryk. Især hos teenagere. Derfor bliver en 
af politikernes og virksomhedsledernes væsentligste roller i fremtiden ikke 
alene at indrette sig på at vi alle sammen skal være her, at vi alle sammen 
skal have indflydelse på vores liv, men også at folk rent faktisk føler og kan 
mærke at de har indflydelse på deres eget liv. Ellers går det galt.  
 Det nytter ikke at vi fortsætter med at definere os selv i opposition til 
hinanden. Det hjælper ikke at de politiske topmøder bliver endnu mere 
lukkede. Det løser ikke nogen problemer at ministre og toppolitikere køber 

“The company belongs to the people 
who invest in it – not to its employees, 
suppliers, nor the locality in which it is 
situated.” This is how Albert J. Dunlap, 
the celebrated “rationalizer” of modern 
enterprise (…) summarized his creed in 
the selfcongratulating report of his 
activities which Times Books published 
for the enlightenment and edification of 
all seekers of economic progress. 

Globalization 
Zygmunt Bauman, 1998 

 
Der er tale om et meget vidtgående 
indgreb i retten til privatliv, hvor man 
rammer rigtigt mange mennesker (…) 
Når de danske teleselskaber fra i dag 
skal gemme kopier af al vores kom-
munikation, vil det ikke have nogen 
effekt på eventuelle terrorister. Men 
det vil genere og udsætte en masse 
almindelige mennesker for unødig 
overvågning. 

Politiken 15. september 2007 
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flere skudsikre biler. Hvis de ikke kan finde ud af at skabe en verden, hvor 
skudsikre biler er overflødige, så er de jo dårlige politikere! Det føles sikkert 
fedt at rulle hen til et EU-ministerrådsmøde eller et WTO-.møde i en sort-
blank Mercedes eller ankomme i en helikopter og træde ud på en rød løber, 
mens hundredevis af betjente markerer, hvor vigtig man er, men det mind-
sker ikke spændingerne i vores samfund.  
 Pubertær selviscenesættelse? 
 Magtens usikre hvemjeg. Hvis magten var fol-
keligt forankret, behøvede den ikke alle de fine sym-
boler. Så ville en oplyst befolkning jo anerkende re-
geringernes ret til at regere og virksomhedernes ret 
til at være virksomme. Men det giver selvfølgelig diverse græsrødder og 
subkulturer noget meget synligt at være i opposition til, og når nu deres 
identitet og opposition til den eksisterende orden er så afhængig af en større 
magt at definere sig selv ud fra, så gør det naturligvis kun pubertetsoprøret 
så meget desto lettere, kunne man sige.  
 Uden en modpol, ingen identitet? 
 Teenagerens dikotomi som også gælder politikerne og den økonomis-
ke magt. Og jo mere selviscenesættelse af det etablerede samfund, desto me-
re selviscenesættelse i dets modpol. Det endnu usikre hvemjeg bliver først 
bekræftet og dets eksistens først dokumenteret, når det har været i fjernsy-
net. Derfor de sorte biler og de røde løbere. Derfor festerne inde midt i byen. 
Derfor de religiøse sekter. Derfor rockerborgene inde midt i villakvartererne 
lige op og ned ad børneinstitutionerne. Derfor to flyvemaskiner ind i World 
Trade Center. 
 Fremtiden kommer med andre ord ikke kun til at af-
hænge af, om kulturen bliver voksen, men i lige så høj grad 
af om subkulturerne og magten selv også gør det? 
 På den anden side, så længe det ikke koster andre mennesker liv og 
lemmer, så må man vel altid tillade ungdommen et vist råderum, mens de 
gennemlever deres pubertet, ikke sandt? – Og mindst lige så vigtigt: selvom 
vi egentlig helst ville være fri og i stedet hellere ville bruge vores energi på 
at gå og rode i haven, så må vi også være så høflige at vi yder de unge men-
nesker noget modstand, så de rent faktisk har noget at gøre oprør imod mens 
det står på.  
 ”Tænk hvis der blev oprør, og ingen mødte op”?  
 Noget i den retning. Det ville være deprimerende at være ung og slet 
ikke kunne gøre oprør over noget! 
 I det hele taget så er dette behov for at finde sin identitet ved at spejle  

A prince, therefore, need not have 
all the good qualities I mentioned 
above, but he should certainly 
appear to have them. 

The Prince 
Niccolò Machiavelli, 1513 

Det er jo nu en gang sådan, at man kun 
kan tænke sig oprør som oprør mod 
nogen. 

Oprørere 
Albert Camus, 1951 
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sig og sine memer i andre og gøre oprør mod ”de an-
dre” eller bekæmpe dem og deres memer, det er jo 
netop det samme der har kendetegnet vores egen kul-
tur de sidste 3-4.000 år som teenager-kultur; kirkens 
behov for at missionere, kongernes behov for at kolo-
nisere, folkeslagenes behov for at demonisere dem 
som ikke lignede dem selv. 
  Men skulle alt dét, du sidder og siger her, virkelig betyde at vi som voksen 
kultur ikke længere vil have behov for at pådutte andre vores memer? 
 Lad os se på årsagerne til at vi overhovedet er faret i totterne på hin-
anden op igennem historien... 
 Du har måske også et krigspendul?  
 Det er vel ikke ligefrem et pendul, men årsag-
erne til at gå i krig har forandret sig op gennem histo-
rien, i takt med at vores kulturer og selvforståelse 
blev mere og mere komplekse.  
 Ud over at det naturligvis ikke har været de samme der vandt krigene 
hver gang – så ville vi jo alle sammen have været svenskere for eksempel, 
og dét havde jo ikke været så rart – så har årsagerne til at vi er gået i krig for-
andret sig op gennem historien. 
 Det er årsagerne til krig som forandrer sig, ikke så meget krigen i sig selv? 
 ”Krigskunsten” er blevet mere kompleks, og vi er blevet bedre til at 
slå flere ihjel på én gang, men det er årsagerne der er interessante, hvis vi 
skal lære noget om os selv. – Hvis vi nu går tilbage til spædbarns- og små-
børnsepoken hos aberne og australopithecus, hvad kunne du så forestille 
dig at de kom op at slås om den gang? 
 Næppe religion eller penge? 
 Næppe.  
 Rivalisering mellem grupperne? Magt indbyrdes? 
Hvem der skulle være alfahan og være ham der slog mest 
på tromme? 
 Jeg vil vove den påstand at konflikterne hos 
vore tidligste forfædre hovedsagligt blev udkæmpet 
rent instiktivt. Konflikterne har handlet om adgang 
til naturens ressourcer – kvinder og mad og den slags 
– og så male bonding, altså at det simpelthen har været 
en effektiv måde at få styrket venskaberne inden for 
gruppen på. Ikke at de har været klarover det, for de 
har ikke været kvikke nok til at vide, hvorfor de gjor-

 

By the 1920s, at the height of the 
Euro-American adventure in China, 
perhaps 8,000 Western missionaries 
were active in that country. (…) 
By the 1950s, the United States was 
supplying two-thirds of the 43,000 
Protestant missionaries active around 
the world. 

The Next Christendom 
Philip Jenkins, 2002 

Konflikt gennem 
tiderne 

Som allerede Cæsar sagde: 
Næst efter krigslykken er intet så 
foranderligt som penis. 

Soya 

Instinkt 
Perhaps even more horrifying, 
since apparently more sytematic, 
are chimpanzee attacks on animals 
of other groups. In the Gombe 
Stream, chimpanzee gangs repeat-
edly attacked a neighboring group. 
One male held down an enemy 
while others beat and bit him. 
They never quite killed the victims 
but left them fatally wounded. 
One victim was seen some months 
later, dreadfully emaciated, with 
his scrotum shrunk to a fifth of 
normal size. The entire victim 
group ceased to exist. The males 
died, but some females transferred 
to the victor’s group. 

Lucy’s Legacy 
Alison Jolly, 1999 
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de det, men de har følt en rus ved at kaste sig ud i et ordentligt slagsmål med 
nabostammen. 
 Fordi de havde ”lyst” til det? 
 De havde som bekendt ikke noget fjernsyn den gang, og det er jo be-
grænset, hvor længe en rigtig mand orker at sidde og kigge på konen og 
sine spædbørn. Denne her instinktive ”laden sig rive med af konflikt” har 
formodentlig været den fremherskende konfliktårsag i nogle millioner år. 
 Instinkterne er med andre ord første årsag til krig?  
 Dét tror jeg du kan gå ned i en hvilken som helst vuggestue og se, 
hvis der er to som får øje på den samme Teletubby. 
 Senere i vores forfædres historie, måske hos homo erectus, må det alt 
andet lige være blevet en anelse mere komplekst, når der samtidig med de 
tidligste kulturer også begyndte at opstå en klaroverhed om at-jeg-er. Her 
vil jeg gætte på at krigerne sandsynligvis har udviklet deres konflikter til i 
højere grad at være et spørgsmål om decideret plyndring og derigennem en 
manifestation af flokken.  
 I modsætning til de andre flokke?    
 Indtil moderne homo sapiens udviklede et 
sprog der efterhånden blev så komplekst at det kun-
ne begrunde en konflikt, og hvor shamanen kunne få 
besked om snarlig krigslykke under en drømmerejse. 
Med sproget kunne man lægge en slagplan og kæm-
pe mere effektivt, men samtidig må det også have 
betydet at man kunne lave fredsslutninger med dem 
man ellers lå i krig med. Det er gætværk, men det 
kunne snildt være en epoke som har strakt sig fra for 500.000 år siden og 
frem til de store bykulturer begyndte at tage form.  
 I Mesopotamien for 10.000 år siden? 
 Eller her oppe i Skandinavien frem til vikingetiden. 
 Så ikke en epoke som sluttede, idet landbruget blev opfundet? 
 Med landbruget blev der bare mere at plyndre, men det ændrede for-
modentlig ikke ved selve årsagen. Så længe der ikke var tale om reflekte-
rede selvklarovre hvemjeger, så var det næppe heller særligt komplekse 
årsager der skulle til for at man kastede sig over naboklanen. Formodentlig 
har vores forfædre ligget i klanfejder, stammekrige og uafbrudte æresdrab 
og hævntogter for gammelt nag i over 500.000 år. 
 Det lyder jo fuldstændigt vanvittigt! 
 Indianerne i Sydamerikas regnskove gør det. De tilbageværende 
stammefolk på Ny Guinea gjorde det, indtil vi kom og forstyrrede dem. 

Ånderne siger at vi 
skal slås eller lade 

være 
Religions give people a motive, other 
than genetic self-interest, for 
sacrificing their lives for others – 
something that does not happen in 
band and tribal societies. 

The Meme Machine 
Susan Blackmore, 1999 
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Hvem siger at det ikke var en dårlig vane vi tog med fra Afrika, da vi gik 
”hjemmefra”?  
 Så hvis man gik langt nok tilbage, kunne indianerne og dem fra Botswana 
sågar finde en årsag til at bekrige hinanden? 
 Hvis vi insisterede på at føre alle krige tilbage til deres egentlige ud-
spring, så ville vi sikkert finde frem til en fem millioner år gammel abeflok 
som tæskede løs på sine naboer med sten og stokke.  
 ”Alle kriges moder”? – Og siden da er det kun gået ”fremad”?  
 Over stok og sten. Hele vejen op gennem evo-
lutionen. Og er der nogen i dag der aner, hvad vores 
forfædre sloges om?  
 Næppe. 
 Med bystaternes opståen og fremkomsten af 
oldtidens ”moderne” kulturer, så kom også teenage-
epoken der handler om hvemjegets selvklaroverhed, 
og så begyndte konflikterne at handle om noget nyt.  
 Selviscenesættelse? 
 Eller i hvert fald kongens eller kejserens behov for at manifestere sin 
magt, sit hvemjeg og sit riges mægtighed, og det kunne naturligvis kun ske 
gennem at få mere land, myrde flere, stjæle flere rigdomme, få flere slaver 
og i det hele taget konsolidere sit styre og sin magt. 
 Hvad var det han hed...? Sargon af Akkad?  
 Flot husket! – Hvad hed ham med loven? 
 Hammurabi. – Der var også Alexander den Store? 
 Dengang havde de elefanter i stedet for Merce-
deser. – Hele slænget fra Illiaden; Agamemnon og 
Prins Paris, de romerske kejsere, de babyloniske kon-
ger, persernes konger og Egyptens faraoner. Lutter 
magt og herlighed! – Hvor meget af den reelle beslut-
ning om at gå i krig som har ligget hos fyrsten, og 
hvor meget der var præsternes eller oraklernes for-
tjeneste, det er til gengæld vanskeligt at sige. 
 Argumentationen hvilede stadig på sandsigersker 
og troldmænd?  
 Og det blev den ved med, indtil monoteismen 
blev udbredt og påbød kongerne at slå troldmænde-
ne og spåkonerne ihjel. Monoteismen handler måske nok om at gå i krig i 
Vorherres navn, men den handler lige så meget om at træffe beslutningen 
om krig med sin frie vilje og rationelle fornuft.  

Fyrstens Hvemjeg 
Ingen vælger jo at føre krig for at 
føre krig, og heller ikke ruster man 
til krig for at ruste, for hvis nogen 
gjorde sine venner til fjender i den 
hensigt at skabe strid og drab, ville 
man mene han var fuldstændig 
blodtørstig. 

Etik 
Aristoteles (384-322) 

A prince, therefore, must have no 
other object or thought, nor acquire 
skill in anything, except war, its 
organization, and its discipline. The 
art of war is all that is expected of a 
ruler; and it is so useful that besides 
enabling hereditary princes to 
maintain their rule it frequently 
enables ordinary citizens to become 
rulers. On the other hand, we find 
that princes who have thought 
more of their pleasures than of 
arms have lost their states. The first 
way to lose your state is to neglect 
the art of war; the first way to win 
a state is to be skilled in the art of 
war. 

The Prince 
Niccolò Machiavelli, 1513 
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 Vorherre er virkelig en vidunderlig fætter! 
 Han har lige så meget brug for selviscensættel-
se som os andre! 
 De første som var på banen, var jøderne som 
havde fået lovning på Kanaans land af Gud. Det var 
de som boede der i forvejen selvfølgelig ikke så be-
gejstrede for, så jøderne startede verdens første reli-
gionskrig.  
 Hvis vi altså kan stole på Biblen, og dét ikke også blot er selviscenesættelse, 
og det i virkeligheden var en flok bønder som var i området i forvejen? 
 Dét spørgsmål er der bibelforskere og arkæologer som er parat til at 
gå i krig over! 
 Men det interessante i denne her forbindelse er at jøderne begrunde-
de krigen med en idé. For dem handlede det om at kunne være i det givne 
område for at dyrke deres memer på en bestemt måde. 
 Det var ikke set før? 
 Da babylonerne og perserne og Alexander den Store og romerne ero-
brede samme område – og alle mulige andre områder – var det herskernes 
projekt, og de var udelukkende interesserede i at kunne underlægge sig are-
alet og herske over dets naturressourcer. Herunder selve folket, så de kunne 
udskrive skatter og hente slaver. Som et led i denne strategi opstillede de 
statuer af sig selv eller deres guder og de sendte skatteopkrævere, men der 
var ikke fra kejserens side nogen intention om at få de erobrede folk til at 
tænke eller tro anderledes, bare de dyrkede kejseren og hans magt i til-
strækkelig grad. – Vikingerne erobrede jo heller ikke for at omvende folk 
eller udbrede nogen budskaber, de ville have øl, fisse og ædelmetaller, dét 
var, hvad de ville! 
 Det var først med kristendommen at andre også begyndte at gå i krig for idé-
ernes skyld? 
 Og først da kristendommen havde erobret et magtapparat at gå i krig 
med. Og så var biskopperne og paverne krigere på lige fod med alle andre 
fyrster, og religion og krig blev ét fedt. 
 Det lapper over med trospendulet, dette her? De 
kristne gik fra at være de forfulgte til at blive forfølgerne? 
 År 440 og fremefter, hele vejen op gennem 
middelalderen og til og med 30-årskrigen, handlede 
krig i Europa om at have den eneste sande Gud på 
sin side. Da Islam opstod i begyndelsen af 600-tallet, 
fik muslimerne samme idé, og så havde vi for alvor balladen!  

Guddommelige 
memer 

In war we’re tough and able 
Quite indefatigable 
Between our quests 
we sequin vests 
and impersonate Clark Gable 
 

It’s a busy life in Camelot 
I have to push the pram a 
lot 

Chapman / Cleese 

Pope Julius II made use of a repu-
tation for generosity to win the 
papacy but subsequently he made 
no effort to maintain this repute-
tion, because he wanted to be able 
to finance his wars. 

The Prince 
Niccolò Machiavelli, 1513 
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 Der er nok ikke nogen af alle disse her krige som har kunnet sige sig 
helt fri af også at have handlet om, at kongerne gerne ville have mere magt 
og mere land – jøderne har næppe heller været kede af at det netop var så 
frugtbart et stykke land Gud havde udset til dem, og en stor del af middel-
alderens krige handlede da også om at rage til sig og slæbe tyvekoster med 
hjem. Men faktum er det, at fra omkring år 1000 før år 1, da Kanaan blev 
erobret – eller i hvert fald fra kristendommens magtovertagelse i Rom og 
frem til slutningen af 30-årskrigen i 1648 – da handlede krig i stigende grad 
om religion.  
 Næsten 2.500 år?  
 30-årskrigen alene betød over fire millioner døde i Europa. Hvem 
husker, hvad krigen handlede om, i dag? – Gør du? 
 Protestantismen og katolicismen? 
 Men hvorfor? Hvad var det nu lige i de to religioner som var så vig-
tigt at det var værd at gå i krig for? Grundlæggende handlede det om nogle 
tyske fyrstedømmers ret til selv at bestemme deres kirkelige retning, men 
hvorfor var det så vigtigt for nogle andre at de ikke måtte dét? – Der er na-
turligvis ikke tale om et clear cut mellem fyrste-selviscenesættelse, økono-
mi, magt og religionskrig, det er ét stort misk mask, men idéerne fik en rolle 
i fyrsternes krige.  
 Senere, i takt med Oplysningstiden og revolu-
tionerne i Frankrig og USA, blev fyrsternes behov for 
krig og forsvar af deres territorium kombineret med 
mere verdslige memer. I første omgang var der mest 
tale om almindeligt magt-fnidder-fnadder og politi-
ske slagsmål mellem kongerne, men efterhånden som 
demokratiet opstod og de nye nationalstater blev 
dannet, handlede krigene om folkenes selvklarover-
hed – ”hvem-er-vi-og-hvor-går-vores-grænser?”. 
 Pubertære nationer? Nationalisme – nationalromantik? 
 Når nu det er så fantastisk at slås for noget man tror på, og religionen 
gradvist bliver undermineret af videnskaben og humanismen, og vi jo altså 
bare ikke kan finde ud af at enes, så må der andre memer på banen. Altså 
kom det til at handle om dannelsen af de moderne nationalstater, hvor den 
jævne befolkning gradvist fik sin nationale identitet. 
 Det var her vi blev danskere og svenskere og englændere? 
 Det var her vi blev klarover at vi er danskere og svenskere og englænde-
re. Frem til slutningen på anden verdenskrig blev krig mellem nationer des-
uden suppleret af diverse revolutioner, borgerkrige og ideologiske kampe. 

Verdslige memer 
- hvem er vi? 

On the way back they sang a 
number of tuneful and reflective 
songs on the subjects of peace, 
justice, morality, culture, sport, 
family, life and the obliteration of 
all other life-forms. 

Life, the Universe, and Everything 
Douglas Adams, 1982 

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


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

351 

 Den russiske Revolution? 
 Borgerkrigen i Spanien. Første Verdenskrig. Anden Verdenskrig. Med 
dem var det ikke længere kongerne eller fyrsterne som satte skub i krigs-
menageriet, nu var det militærfetichister af folkelig oprindelse som i større 
eller mindre grad havde folket bag sig.  
 Efter religionskrigene kom krig i højere og højere grad til at handle 
om nationalstaten, folkelige stemninger og kampe om, hvordan samfundet 
bør indrettes. Alt i alt cirka 300 år med krige som vi i dag for størstedelens 
vedkommende har vanskeligt ved at huske årsagen til, med mindre vi er 
historikere. 
 Bortset fra de af krigene som foregik i det 20. århundrede? 
 Spild af energi, ikke? 
 Om hundrede år er alting glemt, som man siger?  
 Sådan er det virkelig! Eller i hvert fald 99% 
glemt.  
 Men i den sidste halvdel af det 20. århundrede 
fik vi en ny slags krig. Kold krig. I virkeligheden var 
der jo masser af ”varm” krig samtidig; Vietnamkri-
gen, for eksempel, Falklandskrigen, og alle de gamle 
koloniers frihedskamp for at smide kolonimagterne ud. 
 Det er bare ikke dem vi forbinder med epoken? 
 De foregik et andet sted. Den eneste krig der rent faktisk foregik på 
vores eget område, var magtspillet mellem Warsawapagten og Nato.  
 Og hvor er Warsawapagten og kommunismens memer i dag? 
 De sidder her iklædt Gucci og Kenzo og bruger friværdien til en ny 
firehjulstrækker! 
 Fra Pravda til Prada... 
 Prada vandt. 
 En krig baseret på frygt frem for kamp, men ikke desto mindre 40 års 
krig. Og hvor aparte det end måtte lyde, så var det faktisk Europas og 
USA’s sidste konventionelle krig. 
 Hvordan ”konventionel” krig? Den sidste krig med en binær grænse mellem 
atomare og konventionelle våben?  
 Dels det, men også i forhold til det faktum at alle de konflikter vi har 
nævnt her, har været dualistisk binære. Og hvis de ikke var det, så sørgede 
alliancer for at de blev det! Hvorfor skulle USA og Stalin ellers have været 
allierede under Anden Verdenskrig? Hvorfor skulle CIA ellers have finan-
sieret og uddannet talebanerne? – Har du læst Machiavelli? 
 Jeg har læst om ham, ikke noget af ham.  

Den kolde krig 
I think communism was defeated 
through the Marshall Plan, though 
its overthrow took thirty or forty 
years more to materialize. It was 
Harry Truman, not Ronald Reagan, 
who won the war through the 
Marshall Plan. 

How to cure a fanatic 
Amos Oz, 2002 
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 Hvis I gerne vil have ligeløn, så er det om at 
komme i gang! 
 Kendetegnende for Machiavelli er at det er den 
binære dualistiske konflikt han skriver om. Og kun 
den.  
 Og hvis de ikke i sig selv var binære med to poler 
som stod over for hinanden, så indgik vi alliancer, så de 
blev det alligevel? 
 Det er den slags konflikter vi har udkæmpet si-
den tidernes morgen. Gennem alliancer og gennem 
at spille modstanderne ud mod hinanden. Del og 
hersk! Hos Machiavelli bliver selve årsagen til krig 
aldrig diskuteret, krigen ses blot som en naturlig om-
stændighed ved dét at bevare sin magt. Krig handler 
om at konsolidere fyrstens magt for fyrstens og mag-
tens egen skyld, ikke så meget andet. Måske nogle 
rigdomme, men mest er det for at bekræfte fyrstens 
atjeg eller hans hvemjeg. 
 Ikke særligt sofistikeret? 
 Men meget effektivt! Så længe Machiavellis u-
udtalte præmisser var gældende, var han nærmest en 
opslagsbog i, hvordan man erobrer magt og beholder 
den. Men det er han ikke mere.  
 Verden har forandret sig? 
 Det har verden jo for vane at gøre. Dét som er så interessant ved Ma-
chiavelli, det er at han har været nærmest tidløs i næsten 500 år. Men det er 
som sagt ved at skifte, og de politikere som tror at de stadig bare kan slå op 
i Machiavelli og se, hvordan man ordner sine modstandere, de skal faktisk 
til selv at begynde at tænke sig om nu.  
 Det lyder ikke rart! 
 Nej, det er noget værre lort! I alt har jeg kunnet komme på fem grun-
de til at Machiavelli ikke holder i international politik længere: 
 Den første er at der hersker en udbredt global idé om at ingen natio-
ner har noget at gøre inde på hinandens territorier, med mindre man bliver 
budt indenfor. Det har vi blandt andet lavet aftaler med hinanden om i FN. 
Så mellem anerkendte nationer er det bare ikke OK at angribe hinanden el-
ler lægge op til at man kunne finde på at angribe hinanden. Det hænder, 
men vi er grundlæggende nået til en overenskomst om, at det må man ikke. 
En fyrste eller stat kan altså ikke bare konsolidere sin magt ved at angribe 

Machia-farvelli 
Frasier: 

Niles! Niles! Get a hold 
of yourself! (…) You know 
the expression: “living 
well is the best 
revenge”! 

Niles: 
It’s a wonderful expres-
sion. Just don’t know how 
true it is. Don’t see it 
turning up in a lot of 
opera plots. “Ludwig 
maddened by the poisoning 
of his entire family 
reaches vengeance on 
Gunther in the third act 
by living well.” 

Frasier: 
Alright... 

Niles: 
“Whereupon Wotan dis-
covering his deception 
reaches vengeance on 
Gunther in the third act 
again by living even 
better than the two.” 

Frasier: 
Alright! Alright!  
 

Frasier, NBC:  
“Seat of Power” 
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naboen uden at hele verden opdager det. Det kunne de før. – Til gengæld er 
der så temmeligt frit slag til borgerkrig inden for landegrænserne, når ek-
sempelvis etniske mindretal ønsker selvbestemmelse eller løsrivelse, eller 
tyranniske styrer ønsker minoriteternes undertrykkelse eller udslettelse. 
Der hersker der national suverænitet.  
 Indtil man har begået folkedrab i et par år? 
 Men taget i betragtning at vi indtil for 60 år si-
den ikke engang gad trække på skuldrene ad interne 
folkedrab, så er det alligevel gået fremad på de to 
generationer der er gået siden Anden Verdenskrig. 
 Det andet som vi har fået siden Machiavelli, er 
pressefrihed og massemedier. I gamle dage kunne 
fyrsten stort set selv diktere, hvad der var sandhed 
og løgn, eller hvad der var årsagen til at udskrive 
fæstebønderne til endnu en krig. Den går ikke længe-
re. Tidligere tiders befolkninger blev heller ikke ud-
sat for real time ubehagelige farvebilleder af modstan-
derens lidelser gennem fjernsyn og internet, billeder som kunne skabe mod-
vilje mod at massakrere uskyldige kvinder og børn – eller for den sags skyld 
lemlæstede unge mænd i vejkanten.  
 Nu får vi det til aftenkaffen? 
 Det er ikke godt for moralen! Det er jo blandt andet derfor at ameri-
kansk fjernsyn har fået forbud mod at vise ligposerne, når de amerikanske 
soldater kommer døde hjem. – Det kan også formuleres på den måde at 
landegrænserne for information er nedbrudt, og dermed er selve grænse-
begrebet for nationalstaterne blevet fuzzy. Staterne har ikke længere styr på 
deres informationsstrømme. 
 Den tredje grund til at Machiavelli ikke holder længere er at befolk-
ningerne – i hvert fald i de lande vi plejer at sammenligne os med – generelt 
er blevet oplyste og sågar er begyndt at rejse ud i verden og mænge sig med 
de folkeslag som kunne gå hen og blive vores potentielle fjender. 
 Heller ikke godt for moralen! 
 Også her er landegrænserne blevet fuzzy, vi kan ikke bare sige ”hertil 
går Danmark”, for vi har vores egne borgere ude i verden, og dem ude i 
verden har nogle af deres borgere her. Enten som turister, eller fordi vi stu-
derer eller arbejder hos hinanden. Tilsammen betyder det at de jævne bor-
gere i de moderne demokratiske samfund har indsigt i andre kulturer og 
ikke uden videre hopper på tanken om at krig er en fremragende idé. 
 Vi vil hellere leve i fred og fordragelighed? 

I believe that here is a question of 
cruelty used well or badly. We can 
say that cruelty is used well (if it is 
permissible to talk in this way of 
what is evil) when it is employed 
once for all, and one’s safety de-
pends on it, and then it is not 
persisted in but as far as possible 
turned to the good of one’s subjects. 
Cruelty badly used is that which, 
although infrequent to start with, 
as time goes on, rather than disap-
pearing, grows in intensity. 

The Prince 
Niccolò Machiavelli, 1513 
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 Så længe vi har en vis selvbestemmelse i de grupper vi selv definerer 
os som en del af, så er vi faktisk nået så langt at vi helst vil omgås fredeligt 
med vores naboer, og at vi også under andre den samme ret. 
 Hvilket vi ikke har været særligt gode til før? 
 Det er en ret sen form for erkendelse i den menneskelige evolution, 
det må man jo nok indrømme!  
 Den fjerde ting som har forandret sig er at landegrænserne eller græn-
serne for en bystat på Machiavellis tid og helt frem til i dag, var klart bi-
nære. Man kunne trække en streg på et kort. Det kan man ikke mere. Ikke 
alene rejser folk rundt og informationen flyder, vi har også placeret vores 
investeringer i andre landes virksomheder, og vi har underleverandører 
over hele kloden. Det hele hænger sammen på en måde det aldrig har gjort 
før. 
 I en globaliseret verden er landegrænserne fuzzy? Opgøret med Machiavelli 
hænger sammen med at vi bevæger os væk fra det aristoteliske meta-narrativ? 
 Den femte årsag er selve de internationale netværk. De fandtes ikke 
på Macciavellis tid, men i dag er alle verdens nationer flettet sammen af fæl-
lesskaber og konventioner på kryds og tværs. Nogle organisationer fungerer 
bedre end andre, og nogle har opnået bedre resultater end andre. Der er 
også nationer som er bedre til at overholde de indgåede aftaler end andre, 
og der er nationer som pure nægter at deltage i det internationale fælles-
skab. Typisk er det de ikke-demokratiske regimer. Men samlet set har ver-
den de seneste 150 år forandret sig fundamentalt, og det falder sjovt nok 
sammen med demokratiets opståen. 
 Fra midten af 1800-tallet og fremefter?  
 De seneste 150 års demokratiske udvikling har forbedret og sikret vo-
res individuelle og kollektive friheder og rettigheder. I hvert fald i demo-
kratierne. De demokratiske stater har nemlig været vanvittigt dårlige til at 
eksportere demokratiet og oplysningen. 
 Konklusionen på dét bliver at Machiavelli nok kan bruges som magt-
politisk værktøjskasse, men kun hvis man tager højde for at vi lever i en ka-
otisk verden med en masse både-og’er som ikke har været der før.  
 Hvilket vel i høj grad også handler om at se sig selv 
og sin egen magt udefra? 
 Det handler nemlig om at være voksen. Af og 
til kan det være nødvendigt at bruge magt, det kan 
være nødvendigt at forsvare sig, men det går bare 
ikke længere at blæse på, hvad konsekvenserne bli-
ver, for det går ikke at dække over dem længere. 

 
A wise prince must devise ways by 
which his citizens are always and in 
all circumstances dependent on him 
and on his authority; and then they 
will always be faithful to him 

The Prince 
Niccolò Machiavelli, 1513 
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 Det hele dukker op hjemme i stuerne hos tre milliarder mennesker i løbet af 
en times tid? 
 Hvilket selvfølgelig giver despoterne og psykopaterne en fordel frem 
for alle os som gerne vil være ordentlige mennesker og respektere menne-
skerettighederne. Vi kan rent faktisk risikere at komme til at fremstå som 
nogle hyklere og blive stillet etisk og moralsk til ansvar for dét vi går ud i 
verden og gør, de andre, psykopaterne, kan bare svælge i deres magtlider-
lighed og sprede skræk og rædsel omkring sig og oven i købet synes at det 
er fedt oveni! 
 Men det er vel så prisen for at blive voksen? At man 
sætter højere standarder for sig selv end for andre?  
 Nemlig. Og den næste konfliktepoke, den som 
vi allerede er trådt ind i, det er på alle måder en asym-
metrisk og kaotisk konflikt. Også hvad modenhed 
angår. 
 Der har altid eksisteret krige, hvor den ene magt 
var den anden klart overlegen, men de spillede som 
regel altid efter nogenlunde de samme regler: dræb eller bliv dræbt, vind 
eller bliv overvundet. Den nye internationale konflikt handler om at nogle 
enormt komplekse samfund kæmper mod at blive undermineret af nogle 
meget lavkomplekse grupper som ikke har nogen geografisk forankring, og 
disse grupper – det være sig religiøse eller politiske – kæmper mod at deres 
kultur bliver ædt op af en større kultur, af nogle memplexer som har en 
overvældende økonomi og kompleksitet. Dét de kæmper imod er i bund og 
grund en fremmedgørelse. 
 Og dét er en asymmetri der vil noget?  
 Det er en asymmetri der trækker tænder ud! I 
forbindelse med den internationale terrorisme kæm-
per på den ene front en pluralistisk kultur som er bæ-
rer af et oplysnings-meta-narrativ og som gør, hvad 
den kan for at løsrive sig fra religionen, og på den 
anden side kæmper en totalitær mytisk kultur som 
kun tolererer ét memplex og får hele sit verdensbille-
de fra dette ene memplex; fra religionen. 
 Det er selve verdensanskuelserne der er ude af synch? 
 Spillereglerne, verdensanskuelserne, teknologien, kompleksiteten, 
samfundsstrukturerne, memplexerne, økonomien, styrkeforholdet, det hele 
er ude af ligevægt. Det er ikke stater der slås mod stater, men enkeltperso-
ner i én stat der slås mod en anden stat – eller sin egen stat for den sags skyld.  

Den asymmetriske 
konflikt 

Jeg vil ikke sige, at alting var bedre i 
gamle dage. Alting er bedre i dag. 
Men det var lettere i gamle dage.  
Frem til kommunismens sammenbrud i 
1989-91 var det som at spille dam; nu 
er det som at spille skak. 

Uffe Ellemann-Jensen, 2002 

Mr. bin Laden and his ilk do not just 
hate the West. It’s not that simple. 
Rather, I think they want to save 
your souls; they want to liberate 
you, us, from our awful values, from 
materialsm, from pluralism, from 
democracy, from freedom of speec, 
from women’s liberation… All these, 
the Islamic fundamentalists main-
tain, are very, very bad for your 
health.  

How to cure a fanatic 
Amos Oz, 2002 
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Små militante grupper kidnapper borgere fra et andet 
land og laver afpresning, enkeltpersoner besætter et 
luksushotel og kræver ændrede politiske forhold i 
hjemlandet, selvmordsbombere skaber kaos midt i 
hverdagen. Banker bliver røvet og pengene sendt ud 
af landet til en guerillakrig et andet sted. De gamle 
regler duer ikke mere.  
 Og dem der betaler prisen er retssamfundet? – For-
di vores retssamfunds terrorlovgivning er med til at under-
minere retssamfundet selv? 
 Der bliver både givet grønt lys til hemmelige 
aflytninger, snagen i personlige mails og suspekte 
rundflyvninger til torturvenlige lande med formodede terrorister, og folk 
kan blive spærret inde uden at blive stillet for en dommer. Det er et utroligt 
farligt skråplan! 
 I virkeligheden er de nye konfliktmagere på 
mange måder mere at sammenligne med hackere end 
med soldater. Reality Hackere kalder jeg dem. Og dét 
som gør det hele så kaotisk, det er at ingen ved, præ-
cis hvor de er. Vi har dem allerede inden for grænser-
ne. Politiske og religiøse fraktioner som ikke godken-
der de spilleregler flertallet ønsker at leve efter, enkelt-
personer som mener at de har set lyset og må redde 
pelsdyrene eller en sjælden vandplante, den ulykke-
lige sjæl som ikke har nogen udvej for sin frustration 
og går amok på sine gymnasiekammerater med en 
automatpistol. Frustrerede mennesker som ikke synes at de er med på det 
omgivende samfund, og at det omgivende samfund ikke er med på dem. 
 Du tænker altså ikke kun på al-Qaeda? 
 Nej, jeg ser på det som et generelt pubertetsfænomen. Al-Qaeda er for 
vor tid, hvad Hitler-Jugend var i 30’erne og Bader-Meinhof var i 70’erne: en 
gemen bøllebevægelse med en utopi som overbygning. En romantisk svæl-
gen i vold, had, hævn og ære; en forbryderbande som lover paradis, når ver-
den er blevet renset for vantro; et broderskab som skaber en intern forståel-
se af at man selv sidder inde med sandheden, mens resten af verden tager 
fejl og må bøde for det. 
 Du tillægger altså ikke islam en særrolle i hele dette her terror-hurlumhej 
som vi befinder os i for tiden? 
 Ikke mere end en hvilken som anden totalitær bevægelse, der bilder 

Before the mid-1990s, most terrorist 
groups pursued clear political goals and 
were sponsored, even if only indirectly, 
by existing states. Now free-floating, 
independently fundet terrorist networks 
are appearing, networks that express 
onlyu vague political goals—often little 
more than a deep hatred of current 
institusions and authrities. For these 
groups, violence and destruction are not 
means to change the world but ends in 
themselves. They tend to have “amorph-
ous religious and millenarian aims,” says 
Bruce Hoffman, an American authority 
on the new terrorism, and they repre-
xent “vehemently anti-government 
forms of populism, reflecting farfetched 
conspiracy notions.” 

“New Terrorism,” concurs The 
Economist, “is often just a cacophonous 
cry of protest against the West in 
general, and American government I 
particular—fueled by impotent rage 
over the Great Satan’s cultural and 
geopolitical supremacy.  (…) They see 
no reason to show restraint; they are 
simply intent on inflicting the maximum 
amount of pain on the enemy.” Such 
groups are magnets for fanatical and 
violent individuals who have been 
alienated by our societies’ rapid social 
and economic changes. 

The Ingenuity Gap 
Thomas Homer Dixon, 2000 

Venligst bemærk årstallet! 
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sine medlemmer ind at der kun er plads til én sandhed i verden, og at de er 
blevet snydt af den kosmiske orden og derfor bør tillægge sig et overmål af 
forurettelse. 
 Konflikterne bevæger sig væk fra den pæne, 
ordentlige dualitet og ind i kaos, og det vil nok give 
os et ret turbulent årti eller to. Hvis vi sammenholder 
epoken med de asymmetriske konflikter med epoker-
ne i tidspendulerne, så vil de asymmetriske konflik-
ter sandsynligvis vare, så længe argumentpendulet 
slækker på rationaliteten og religionspendulet giver 
os religiøst tagselvbord på alle hylder. 
 Samtidig med idépendulets værdiabsolutisme? 
 Og samtidig med at trendpendulet som vi skal se på om lidt, skaber 
endnu et grundlag for sammenstød de næste cirka 10 år. Det bliver næppe 
nogen rar epoke. 
 Jeg synes det er gået temmelig skævt allerede! 
 Men hvis vi overlever, så vil det faktisk slet ik-
ke være så ringe bagefter! 
 Hvis vi overlever? 
 Og det ikke kun er myrerne og kakerlakkerne 
der bliver tilbage. 
 Ligesom en stor del af vores egen magtpolitik, er terrorisme også et 
pubertetsfænomen. Eftersom terrorister ikke respekterer demokratiet og 
andre folks ret til at bestemme selv – endda ofte ligefrem bryster sig af at 
gøre det modsatte – og de heller ikke just er kendt for at være dem som 
kommer med konstruktive løsningsforslag til konflikterne – løsningsforslag 
som kan accepteres af et flertal af de mennesker som er berørt af konflikten 
og som samtidig respekterer mindretallene, vel at mærke – så tror jeg man 
må konstatere at terrorisme allermest handler om opmærksomhed. 
 Selviscenesættelse? 
 Det giver ikke nær så meget omtale i fjernsynet – hverken på al-Jazee-
ra eller CNN – at være en dygtig politiker, som det gør at sprænge syvårige 
skolepiger og småbørnsfamilier i luften. 
 Mediets magt? Vores konstante jagt på konflikt? 
 I får i det mindste begge to, hvad I leder efter, 
ikke?  
 Medierne og terroristerne? 
 I stedet for at være et politisk værktøj tjener terrorismen til at bekræf-
te terroristernes memer og det kollektive hvemjeg i terrororganisationen. I 

Evolution itself is a journey toward 
dimensionality. From the blind, 
twodimensional amoeba through the 
worm and lizard to the upright and 
self-conscious human, or from the 
simple nerve cell through the spinal 
cord to the ball-of-thread-like 
human brain, higher levels of 
dimensionality appear to be the goal 
of evolutionary development. (…) 

If human beings evolve into a truly 
cooperative civilization, they will be 
rewarded with citizenship in the 
community of the universe. If not, 
poof. We have a role in our collec-
tive destiny. 

Playing the Future 
Douglas Rushkoff, 1996 

A prisoner is interrogated at 
Guantanamo: 
No, no, I’m not a suicide bomber! 
Never wanted to be! All I said 
was: “I’m dying to get laid!” 
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stedet for at overbevise nogen som helst uden for deres egen selvoptagede 
kreds, er det min påstand at terrorens fremmeste mål er at give terroristerne 
en selvtillid, en identitet og en mening i tilværelsen. Det er simpelthen fede-
re at få ros af vennerne og score noget fisse – enten i dette liv eller i det næs-
te – som en fandens karl, end det er at opnå varige politiske resultater og 
kompromisser gennem fredeligt arbejde. Og så er jeg sgu ligeglad med om 
det er frihed eller religion de kæmper for, terrorisme er og bliver en ækel og 
umoden forbrydelse!  
 Terrorismen er vel netop også kendetegnet ved at den ikke kender til kompro-
mis? 
 Det er som regel ”alt eller intet”. Og for det me-
ste bliver det så ”intet”. – Argumentationen er i virke-
ligheden meget simpel: hvis de var i stand til at se 
deres handlinger udefra og havde en smule anstæn-
dighed i livet, så holdt de jo op! 
 Er det så simpelt? 
 Gu’ er det så! Om der så skulle sidde en statsleder hist eller her som 
går og gemmer en lille terrorist i maven, dét skal jeg ikke udelukke, men så 
er det bare, fordi de heller ikke formår at se sig selv, deres egne og deres 
folks handlinger udefra. 
 Men det er vel også vanskeligt?  
 Gu’ faen er det vanskeligt! Men dét burde de 
måske tage med i deres overvejelser, inden de går til 
valg! 
 Men ikke nok med at den nye tids konflikt er 
asymmetrisk, selve begrebet ”krig” er i sig selv gået 
hen og blevet fuzzy. – Bortset fra dét du oplevede på 
fjernsynet, mærkede du så meget til at vi var i krig i 
Irak i foråret 2003? 
 Sådan fysisk? Det kan man vel ikke sige? 
 Faktisk er der uenighed om, om det overhovedet var en krig. Ikke 
desto mindre var lovgivningen i vores land ændret i de måneder den stod 
på. Hvis en herboende iraker havde mistet herredømmet over sin bil inde 
på Amalienborg Slotsplads og var kørt ind i et af skilderhusene og havde 
dræbt en garder, så kunne han sandsynligvis slippe for en anklage for uagt-
somt manddrab, hvis han havde kunnet redegøre for at det var en krigs-
handling, og det ikke blot var, fordi han var et fjols og havde kørt og talt i 
mobiltelefon imens. Vi ville så have været forpligtet til at holde ham i krigs-
fangenskab og udlevere ham til den irakiske stat, når krigen var forbi. 

 

The fanatic cares a great deal for 
you; he is either falling on your neck 
because he truly loves you or else he 
is at your throat in case you prove to 
be unredeemable. And, in any case, 
topographically speaking, falling on 
your neck and being at your throat 
are almost the same gesture. 

How to cure a fanatic 
Amos Oz, 2002 

Fuzzy krig 
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 Ifølge hvad? Genevekonventionen? 
 Præcis. Dersom det vitterligt var en krig; du kan ringe op til Udenrigs-
ministeriet og spørge fire personer og få fem forskellige svar.  
 Det er jo absurd! 
 Sådan er moderne krig. De gamle spilleregler for krig slår ikke til læn-
gere. De gamle spilleregler gjaldt nationalstater mod nationalstater, hvor 
alle involverede enten var soldater på slagmarken eller bønder hjemme bag 
landegrænserne.  
 Er Vesten i krig med islamistiske terrorister? Både og. Er israelere og 
palæstinensere i krig med hinanden? Både og. Formelt er de ikke. For dem 
der bor ét af de to steder, virker det formodentlig som om de er. Er der bor-
gerkrig i Tjetjenien? Både og. Er der krig i Afganistan? Både og.  
 Det ene sted er der ikke krig, men folk kæmper som gale. Det andet 
sted er der formentlig krig, og vi tager bussen til arbejde om morgenen som 
om ingenting var hændt. 
 Selve begrebet krig er blevet fuzzy? 
 På flere måder. Selvom der er svære tab på jorden, så udkæmpes den 
egentlige krig i medierne og gennem memerne i vores hoveder.  
 Det er ikke længere nok at vinde krigen, man må også vinde freden? 
 Ikke kun dér, hvor menneskene befinder sig og selve krigen udkæm-
pes, men også hjemme i tre milliarder hjem med fjernsyn. Men det er ikke 
kun selve grænsen mellem krig og fred som er blevet fuzzy, det gælder også 
de våben som krigene i nærmeste fremtid vil blive udkæmpet med.  
 Grænsen mellem atomvåben og konventionelle våben som også er blevet fuzzy? 
 Hvis bare det var dét! I øjeblikket er der en ud-
vikling i gang inden for våbenindustrien som kom-
mer til at redefinere begrebet krig fuldstændigt, fordi 
vores våben bliver så højteknologiske at de mest høj-
teknologiske krigsherrer faktisk slet ikke behøver 
sende deres soldater i krig i selve felten. Grænsen 
mellem krig og computerspil kommer til at blive en 
fuzzy gråzone. 
 Fordi soldaterne eller generalerne kan sidde hjemme 
i en bunker og lave krig på afstand? 
 Det vil uvægerligt blive fremtiden. Og givet at stigningen i komplek-
siteten er eksponentiel også inden for denne branche af erhvervslivet, altså 
våbenindustrien, så vil den nation som er foran i dag, om føje år være rela-
tivt mere foran alle andre og kunne føre en fjernkrig hjemmefra uden at sen-
de så meget som en eneste soldat dér ud, hvor det er farligt. 

 
Danske Rullemarie har fået tre høj-
teknologiske kusiner, der i øjeblikket 
aftjener værnepligt i Irak. USA har 
nemlig indsat tre robotter i det krigs-
hærgede land, hvor de skal afløser 
mennesker i krigsaktioner. (...) 
De mekaniske soldater har endnu ikke 
været i egentlige krigshandlinger, men 
deres operatører regner med, at det 
snart vil ske. De tre robotters indsats 
skal også afgøre, om der skal satses 
yderligere på robot-soldater.  

http://jp.dk 03.08.07 
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 Så hvis den nuværende krig mod terror ikke allerede er tredje verdenskrig – 
verdens første fuzzy verdenskrig, må det vel så være, det er jo ikke krig i traditionel 
forstand – så bliver den næste ét stort computerspil, hvor dem der bliver spillet om 
og plaffet ned, er virkelige levende mennesker? 
 Så sidder der nogle nørder og drikker cola og spiser chips ét eller an-
det sted, mens de atomiserer Hr. og Fru Jensen i Herning eller Singapore el-
ler Kinshasa, eller hvor den næste generation af ”ondskab” nu kommer til at 
befinde sig. Og lad os bare være helt ærlige, det er næppe Hr. og Fru Jones i 
Washington D.C. eller Boise, Idaho som kommer til at blive ofrene i denne 
her gråzone mellem ægte krig og computerspil. Tværtimod må man sige at 
det nok i høj grad er netop Hr. og Fru Amerika der har sørget for at uddan-
ne deres sønner og døtre til elitesoldater lige fra barnsben af. 
 Hjemme på børneværelset foran familiens Playstation og uden at det har kos-
tet staten en krone? 
 Mens de har dopet dem med psykofarmaka, så de ikke kan mærke 
noget som helst alligevel. – Hvem sagde ”privatisering af hæren”? 
 Man kunne næppe have udtænkt nogen mere snedig, langsigtet plan, 
selv hvis man havde prøvet på det. Og vi andre ligger lige i kølvandet på 
dem med fem eller ti års forsinkelse. Jo, her på Planeten Jorden går det fint! 
Moderne krigsførelse, sådan som vi for eksempel allerede har set den i Irak, 
foregår jo blandt andet med høj rockmusik i hovedtelefonerne inde i tanks-
ene, mens man kører og plaffer de lokale i småbidder, eller i jagerfly der er 
udstyret med præcisionsvåben som takket være en computer, selv sørger 
for at ramme målet, når piloten først har sigtet på det.  
 Udviklingen er gradvis, fuzzy, og er allerede i gang? 
 Velkommen til det 21. århundrede!  
 Det var dig der sagde at vi var ved at blive voksne! 
 Men jeg sagde også at det ville tage sin tid, inden det for alvor ville 
slå igennem. 
 Hvis vi overlever de næste 10-15 år, så er den bare fjinge-di-fjong? 
 Mens Putin centrerer magten i Moskva yderligere, kineserne køber 
Afrika, og amerikanerne donerer våben til Mellemøsten for milliarder af 
kroner, og mens der bliver sat overvågningskameraer op overalt og interna-
tional terrorbekæmpelse underminerer vores bevægelsesfrihed og demo-
kratiske rettigheder  
 Så i mellemtiden er det bare at håbe på at man ikke 
befinder sig på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt?  
 Og så er det alligevel ikke hele historien.  
 Der er faktisk gode grunde til ikke at fortsætte denne her udvikling.  

Konflikt og økonomi 
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Grunde som selv en teenager burde kunne forstå. 
Traditionelt set har det nemlig været muligt både at 
fremføre argumenter for at krig var spild af ressour-
cer, og det modsatte: at en rask lille krig sætter skub i 
økonomien. USA fik jo for eksempel gevaldigt gang i 
både industri og forskning, da de gik ind i Anden Ver-
denskrig – ikke mindst fordi så mange fremragende 
forskere flygtede fra Europa til USA – og samtidig er 
det heller ikke nogen tilfældighed at Tyskland i dag 
er verdens førende inden for kemiindustrien. Det er 
også bemærkelsesværdigt at det eneste industripro-
dukt som Sovjetunionen kunne sælge på internatio-
nale markedsvilkår var deres Kalashnikov. Så ud fra 
en økonomisk betragtning har der været gode grunde til at gå i krig. 
 Var der ikke en hypotese omkring det her i mandags? At krig og epidemier 
øger velstanden? 
 Der var hypotese XV som sagde at ny teknologi skaber polarisering, 
og at det først er, når teknologien er forældet at den skaber velstand. 
 Fordi det kun er de få der har råd til at købe den nyeste tekologi, men når der 
kommer nye ting på markedet, så falder prisen på det gamle, og så har de fattigste 
også råd til at købe det og være med? 
 De kommer med på udsalget.  
 Dét du tænker på, med hensyn til krigen og epidemien som skaber 
velstand, det er at i kølvandet på masseudryddelser er der færre mennesker 
tilbage til at nyde goderne af den teknologiske udvikling som fandt sted 
inden masseudryddelsen. – Og dét koblede jeg så op på hypotese XV. 
 Fordi der så er færre mennesker tilbage til at nyde frugten af de opfindelser 
som blev skabt, da der var mange mennesker som konkurrerede om ressourcerne? 
 Nemlig. Ny teknologi skabes i konkurrence, og derfor giver ny tekno-
logi isoleret set ikke noget øget overskud til den enkelte, hvis befolknings-
tallet samtidigt stiger.  
 Så er teknologien blot et udtryk for at man udnytter de givne ressourcer mere 
optimalt, fordi antallet af munde der skal mættes, stiger? 
 Og så kan det være ét fedt.  
 Ind på scenen træder en lille rask krig eller epidemi som nedbringer befolk-
ningstallet, og så stiger velstanden for de overlevende? 
 Alternativet er prævention. – Altså svangerskabsforebyggelse. 
 Så stiger velstanden også? 
 Og folk går ikke i krig. – Kig på en globus og se på, hvor der er fri ad-

 

Iraq is a uniquely attractive place 
to do business in the Middle East. 
Iraq has bright, hardworking, and 
resourceful people, rich agricultur-
al resources, abundant natural 
resources including oil, phosphate, 
and sulphur, a population of close 
to 25 million people, and a central 
Middle East location. Iraq is rapid-
ly recovering from the effects of the 
war and decades of under-invest-
ment. When the recovery is over, 
the potential of Iraq’s people and 
abundant resources will be un-
leashed in the country’s newly free 
markets. 
Why Invest in Iraq? Released by the Coa-
lition Provisional Authority, October 2003 
U.S. Department of State www.state.gov 

/e/eeb/rls/othr/25881.htm 
Fundet på nettet 12. september 2007 
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gang til prævention og abort, og hvor der er fred og godt naboskab, så har 
du stort set to overlappende arealer. 
 Så meget for EU’s fredsprojekt!  
 Det er slet ikke Frankrigs og Tysklands kul- og stålressourcer det hand-
ler om; det er gummi! 
 Så måske sexvideoen i virkeligheden er mere på kornet, end de gode EU-folk 
var klarover? 
 Er det ikke en vidunderlig Union?! 
 Men dét som jeg gerne vil frem til med økonomien og krigen, det er, 
at med vidensøkonomi og en global økonomi forsvinder det økonomiske 
argument for krig. 
 Det bliver udelukkende tilsætning? 
 Hvis man kigger på Vestens økonomiske fundament gennem de sene-
ste 3.000 år, så vil vi se at den har bevæget sig fra at være jordbaseret i land-
brugsøkonomien til muskelbaseret i den tidlige industrialisering, og senest 
råstof- og teknologibaseret. Den fremtidige økonomi bliver hjernebaseret.  
 Hvad har det med krig at gøre? 
 I en hjernebaseret økonomi vil en traditionel krig med våben, sønder-
skudt ejendom og ødelagte naturressourcer udelukkende medføre tab. Der 
er nemlig ikke noget at erobre. De virkelige ressourcer er inde i folks hove-
der og i interaktionen mellem mennesker. Enhver krig om for eksempel 
oliekilder vil meget snart slet ikke være pengene værd, simpelthen fordi det 
vil være billigere at fyre med noget andet end at udvinde de rester af olie 
som er tilbage. Globaliseringen medfører desuden at den enkelte aggressor 
har sine egne hjerner og penge placeret stort set overalt i verden, og selvom 
vi med jævne mellemrum ser evakuering af diverse statsborgere fra diverse 
lande, så er økonomierne knyttet så meget sammen, at det simpelthen bliver 
for dyrt at bombe et andet land sønder og sammen, fordi det er ens egne in-
vesteringer der i så fald går tabt derude. 
 Hvis USA havde fået genopbygget Irak, så ville de ikke bombe dér igen? 
 Det ville da være at falde over sine egne ben, ville det ikke? – Nu ser 
det så til gengæld ud til at de ikke liiiige får genopbygget så meget i Irak, så 
nu er det ikke blot en militær fiasko, det er også ren økonomisk tilsætning. 
 Men selv hvis det var gået efter planen, hvis amerikanerne havde fået 
adgang til olien, hvis den amerikanske økonomi havde fået en saltvands-
indsprøjtning af at skulle investere i genopbygning af landet, hvad havde så 
nettoregnskabet været, når man havde trukket de hundreder af milliarder af 
skattedollars fra som amerikanerne brugte på at gå i krig? For slet ikke at 
tale om alle de pensioner som den amerikanske stat skal betale i årene frem-
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over til alle dem der kommer hjem sønderskudt og lemlæstet og skal have 
lægebehandling og proteser og krisehjælp, og jeg ved ikke hvad.  
 Det er en ret stor ulejlighed at gøre sig for at bekæmpe den hjemlige arbejds-
løshed? 
 Dét som er min pointe med dette her ”fremtidens konflitktscenarium”, 
det er at ”krig” i det 21. århundrede slet ikke kan sammenlignes med det 
krigsbegreb vi har kendt indtil nu. Hvis man virkelig ikke ønsker at løse 
sine konflikter på en intelligent måde, men vitterligt finder sig nødsaget til 
at gå i ”krig”, så handler det om at ramme modstanderens skalafri netværk i 
dets knudepunkter, ikke alle mulige ligegyldige steder i landskabet. 
 Det var dét som skete den 11. september?  
 Og i det 21. århundrede er det økonomi og kul-
tur, ikke geografi eller infrastruktur, der afgør, hvad 
der er knudepunkter. Dermed er den nye slagmark 
ikke grøfterne i Normandiet, men derimod de økono-
miske institutioner, medierne, de politiske institutio-
ner – ikke bygningerne, men den immaterielle del af 
det politiske system – og de mest indbringede er-
hverv, for eksempel finansverdenen, underholdnings-
industrien, turistindustrien, medicinalindustrien og 
computerbranchen. Og alt efter, hvad ens målsæt-
ning er, så gælder det ikke om at smadre dem, men 
at overtage dem. 
 Al-Qaeda ønskede kun at lave ravage, derfor fløj de 
ind i World Trade Center, en supermagt som ønsker kon-
trol med sine omgivelser er nødt til at kunne dominere 
knudepunkterne, mens de stadig er i funktion?  
 Hos Machiavelli blev dét problem løst ved at man slog folk ihjel i de 
erobrede områder, indtil de overlevende makkede ret og begyndte at betale 
skat. Men det kan man som sagt ikke rigtigt mere, fordi al-Jazeera og CNN 
altid er på pletten, og vi inderst inde ikke bryder os om det. Ergo kommer 
fremtidig dominans til at handle om at infiltrere modstandernes samfund 
og kulturelle memplexer, og skal det være effektivt, så er det knudepunk-
terne man må gå efter. Og hvad består knudepunkterne af? 
 Mennesker? 
 Deres memer og deres personlige indflydelse. Deres knowhow og 
deres magt. Om man så vil likvidere dem, influere dem eller skifte dem ud 
med sine egne loyale folk, det må blive et rent strategisk spørgsmål, men 
bare at lægge lande i ruiner, det er tiden ligesom løbet fra.  

Knudepunkterne 
Verdens største kasino åbner 
tirsdag i den tidligere portugisiske 
koloni Macau ved Kinas sydspids.  
Der er tale om det hidtil mest 
ambitiøse kast med terningerne i 
forsøget på at bygge et nyt "Las 
Vegas" i denne hidtil snuskede 
kinesiske spillerenklave. 24 
milliarder dollar (131 milliarder 
kroner) er der investeret i kasinoet.  
De over en halv snes hoteller, 
kasinoet og detailsalgsoperatører 
på "Cotai Strip" er placeret på fire 
kvadratkilometer i Macau.  
Spilleindtægterne i Macau overgik 
allerede i fjor spilleindtægterne i 
Las Vegas og forventningen er, at 
det ny kasino vil fordoble den 
årlige indtægt på 13,7 milliarder 
(74,8 milliarder kroner) i 2010.. 

Megakasino åbner i Macau 
Jp.dk 28. august 07 
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 Og når vi nu er ved knudepunkterne, så er det også meget nemt at il-
lustrere, hvorfor gammeldags krigsførelse ikke kan bekæmpe terrorisme. – 
Hvordan ser et terrornetværk organiseret? 
 Som et skalafrit netværk? 
 Har du tegningen? 
 Her. 
 Hvad er det der kendetegner de skalafri net-
værk? 
 Der er mange med få forbindelser, og nogle ganske 
få med vildt mange forbindelser. Dem med mange forbin-
delser er knudepunkter, og det er knudepunkterne alle an-
dre ønsker at stå i forbindelse med, og derfor er det dér magten sidder. 
 Når knudepunktet forsvinder, lammes hele 
nettet. Men netværket er dynamisk, det forandrer sig 
hele tiden, og.alt efter hvor mange andre i nettet der 
har mange forbindelser, og hvor komplekst netvær-
ket er, er der andre der kommer til at fungere som 
nyt knudepunkt. Det er med andre ord selvorganise-
rende og kan hele tiden tilpasse sig omstændigheder-
ne. Desuden er aktørerne der, fordi de selv ønsker at 
være der, og de har den position i netværket som de 
har, fordi de hver især gør, hvad de kan for at være 
så velconnectede som overhovedet muligt. De vil he-
le tiden automatisk selv definere deres rolle og position. Netværket vil være 
”levende”. Det kan kun rives op med rode, hvis det vitterligt er ”rødderne” 
eller de allermest centrale knudepunkter man får elimineret. 
 Det er reelt ligegyldigt, hvor mange ”små fisk” man 
sætter ud af spil, det har kun effekt, hvis det er knudepunk-
terne, man rammer? 
 Men man skal virkelig være effektiv og samti-
dig sørge for at de tilbageværende aktører mister 
evnen til at genopbygge netværket. – Hvordan ser en 
traditionel hær ud, med krigsministeren i toppen og 
alle de menige soldater i bunden? 
 Det er et statisk system? Det kan ikke omstille sig. 
Det er en magtpyramide som er handlingslammet, hvis top-
pen ikke ved, hvad der skal gøres. – At bekæmpe skalafri 
netværk med traditionelt militær er som at skyde myg med 
elefanter. – Eller hvad det nu hedder… 

 

When the largest nodes are re-
moved, there is a critical point 
beyond which the network breaks 
apart. Therefore, the response of 
scale-free networks to attacs is 
similar to the behavior of random 
networks under failures. There is a 
crucial difference, however. We do 
not need to remove a large number 
of nodes to reach the critical point. 
Disable a few of the hubs and a 
scale-free network will fall to 
pieces in no time. (…) 

 

Although scale-free networks are 
vulnerable to attack, several of the 
largest hubs must be simultaneously 
removed to crush them. This often 
requires taking as many as 5 to 15 
percent of all the hubs at the same 
time. 

Linked 
Albert-László Barabási, 2003 
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 Der er simpelthen en fundamental strukturel forskel som gør at ter-
rorisme ikke kan bekæmpes militært. Det var godt nok bagtanken at Sad-
dam Hussein i en eller anden forstand udgjorde et knudepunkt i al-Qaedas 
netværk, men det var han jo så ikke alligevel... 
 Terrorismen må bekæmpes ved at sætte knudepunk-
terne ud af spil? Ikke ved at sætte gang i en militær kollos 
på lerfødder? 
 Det ville være min formodning. Det ved efter-
retningstjenesterne sikkert også godt allerede, men 
der er ikke noget der tyder på at vores regeringer gør. 
– Nu kan det jo også være lidt vanskeligt at finde ud 
af, hvad vores egen statsminister ved eller ikke ved, og hvad han har forstå-
et eller ikke forstået, eftersom han aldrig udtaler sig om, hvad han forstår 
eller ikke forstår, eller ønsker at uddybe de beslutninger han træffer, så man 
selv må gætte, om han overhovedet er kvalificeret. – Det bliver nemt at skri-
ve hans eftermæle. 
 ”Der er ikke noget at komme efter”. 
 Til gengæld siver oplysningerne frejdigt fra 
udenrigspolitisk nævn, men dét er en anden histo-
rie... 
 De skalafri netværk og hele den nye form for 
konflikt er altså væsentlige at forstå, hvis man vil på-
virke verden i en positiv retning de nærmeste 10-20 
år, og spørgsmålet er, om politikerne har forstået det, og hvis de har, om det 
så er muligt at formidle det til vælgerne. – Efterretningstjenesterne må vi 
trods alt gå ud fra har gennemskuet det. 
 De fortæller os det bare ikke? 
 Fordi det egentlig ikke er deres opgave, og fordi efterretningstjenester 
ikke just arbejder mest effektivt, når alle i befolkningen ved, hvad de laver.  
– Hvilket er fuldstændigt i tråd med de dilemmaer vi indledte med at tale 
om. 
 Det korte af det lange er at i en verden, hvor 
traditionel krig ikke er rentabel, hvor vi ikke accepte-
rer folkemord, og hvor de største værdier i et land ud-
gøres af dets indbyggere, der vil den mest effektive 
sikkerhedspolitk være en offensiv investering i mem-
spredende aktiviteter blandt både allierede og poten-
tielle fjender. – Eller sagt med andre ord: dét vi har 
brug for er en ny tids Marshall-plan. Ikke en Marshall-

Because of its distributed self-
organized topology, Al Qaeda is so 
scattered and self-sustaininga that 
even the elimination of Osama bin 
Laden and his closest deputies 
might not eradicate the threat they 
created. It is a web without a true 
spider. 

Today the world’s most dangerous 
aggressors, ranging from Al Qaeda 
to the Colombian drug cartels, are 
not military organizations with 
divisions but self-organized net-
works of terror. 

Linked 
Albert-László Barabási, 2003 

Ny sikkerhed –  
ny Marshall-plan 

The Moslem woman has a role no 
less important than that of the 
Moslem man in the battle of liber-
ation. She is the maker of men. 
Her role in guiding and educating 
the new generations is great. The 
enemies have realised the import-
ance of her role.  They consider 
that if they are able to direct and 
bring her up the way they wish, far 
from Islam, they would have won 
the battle. 
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plan som opbygger fabrikker og sælger traktorer, men en Marshall-plan 
som uddanner de unge mennesker, både kvinder og mænd, i Afrika og 
Mellemøsten og giver dem håb og forbedrede levevilkår.  
 Dét vi har brug for, er en amerikansk og euro-
pæisk politik som går ud på at uddanne og oplyse og 
forære de dårligst stillede lande i verden skoler, gym-
nasier, universiteter, effektive banksystemer, telefon-
net, velfungerende domstole og uddannede lærer-
kræfter. Dét ville være den billigste og mest effektive 
og langsigtede sikkerhedspolitik. 
 Fordi universiteterne og lærerne ville undervise i 
vores memer? Vi ville reelt komme til at sidde på deres kul-
turelle knudepunkter? 
 Hvis vi gjorde det helt enøjet uden at skele til den lokale kultur, så vil-
le vi komme til at dominere deres kultur, det er rigtigt. Men nu er det sik-
kerhedspolitik vi taler om, ikke folkemindesamling. – Eller rettere sagt, det 
er det faktisk! For én af de væsentlige ting som mangler både i Afrika og 
Mellemøsten, er historisk viden om deres egne kulturers fortid og disse kul-
turers bidrag til det globale samfund. 
 National identitet og stolthed? 
 Hvis det blev alment udbredt historieundervis-
ning i både Mellemøsten, Europa og USA at agerbru-
get stammer fra Libanon/Israel/Palæstina, at husdyr-
holdet stammer fra Kurdistan, at bronzealderen ud-
sprang fra Tyrkiet og Syrien, at skriften stammer fra 
Egypten og Irak, at retssamfundet stammer fra Egyp-
ten, at den skrevne lovgivning og selvklaroverheden 
stammer fra Irak, at jernalderen begyndte i Mellemøsten, at alfabetet kom-
mer fra Libanon, at monoteismen og individet i moderne forstand opstod i 
jødedommen, at lovgivningens løsrivelse fra religionen skete i Grækenland, 
og at en parallel udvikling fandt sted i Kina stort set samtidigt, samt at Afri-
ka har haft komplekse skriftkulturer, inden europæerne dukkede op, plus – 
ikke mindst – at vi løbende har byttet memer med hinanden, så ville vi ikke 
alene indse vores fælles fundament, men også kunne mødes i øjenhøjde. 
 Dét som vores politik i øjeblikket handler om, 
er at visse i Vesten virkelig gerne ville kunne triumfere 
over islam og hele den islamiske kultur og stå med 
de ydmyge arabere i støvet foran vores fødder og hø-
re muslimerne erkende at den kristne kultur er suve-

 
That is why you find them giving 
these attempts constant attention 
through information campaigns, 
films, and the school curriculum, 
using for that purpose their 
lackeys who are infiltrated through 
Zionist organizations under 
various names and shapes, such 
as Freemasons, Rotary Clubs, 
espionage groups and others, 
which are all nothing more than 
cells of subversion and saboteurs. 

Fra Hamas’ charter artikel 17 
www.mideastweb.org/hamas.htm 

2007 

…back in the 15th century Timbuktu 
was the height of luxury and sophisti-
cation. Traders made their way across 
the baking desert to sell gold, ivory, 
slaves and salt, and scholars gathered 
to trade books and exchange ideas. 
Explorers left the city with tales of 
unlimited gold and a king so wealthy 
that on one visit to Egypt he caused 
the price of gold to crash with his 
extravagant gifts. 

Stars of the Sahara 
New Scientist, 18. August 2007 

 

Jordens indbyggere falder i to 
grupper: 
De som har hjerne,  
men ingen religion. 
De som har religion,  
men ingen hjerne. 

Abul-Ala Al-Maarri 
Syrisk poet, død 1057 

- men ikke pga. ovenstående 
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ræn. – Jeg ved ikke, hvor mange i Vesten der har det sådan, men det er i hvert 
fald sådan vores politik opfattes i store dele af Mellemøsten. 
 Vi er bare ikke lige vant til at se os selv med deres 
øjne? 
 Fordi vi liiige har tilladt os selv at glemme at 
det er vores gamle kolonipolitik som er årsag til en 
stor del af konflikterne rundt omkring i verden, og at 
samme kolonipolitik stadig er roden til mistroen over 
for alt, hvad vi går og foretager os derude. 
 Hvis vi virkelig investerede i oplysning og infrastruktur og i øvrigt 
begyndte at købe nogle varer af dem som det har taget tid at fremstille, så 
ville det medføre at kompleksiteten ville stige i de samfund som fik disse 
her ting, det vil sige at vi desuden ville udjævne nogle af de kompleksitets-
ubalancer som er stor del af problemet i det hele taget.  
 Hvis vi så derudover begyndte at opføre os vok-
sent og havde en etisk holdning til vores medmenne-
sker ude omkring i verden, og i lige så høj grad rejste 
ud for at lære af dem, ikke blot for at eksportere vo-
res egne memer, men også for at tilegne os deres, så 
ville det formodentlig blive en meget sjovere og fre-
deligere verden for os alle sammen.  
 Det lyder jo smukt… 
 Hvis vi begyndte at eksportere oplysning, ville det under alle om-
stændigheder være et krav – hvis det skulle være vellykket – at det skete i 
en eller anden coevolutionær form som ikke underminerede de eksisteren-
de memplexer i modtagersamfundene.  
 Så ville det bare bidrage til fremmedgørelsen? 
 Det ville kun gøre ondt værre. Men hvis det 
blev gjort begavet, er jeg ikke et sekund i tvivl om at det ville nedbringe 
hastigheden i den globale foragtcentrifuge. Problemet med det er bare at 
den slags løsninger virker gradvist. Det vil sige at der ikke er noget ”stort 
øjeblik” som kan foreviges på fjernsynet eller til valgkampagnen. Der er 
med andre ord ikke nogen god anledning til at Nationens Fader kan gå på 
TV og sige ”Ha! Vi vandt!”. 
 Løsningen er fuzzy? 
 Og det sælger ligesom ikke rigtigt i en teenagekultur. Desuden kræ-
ver konceptet to ting som nok ikke bliver så lette at tilvejebringe. 
 Og dét er? 
 Ydmyge politikere og intelligente vælgere.  

 

It is also true that poverty and lack of 
education play a role in all  of this, but it is 
not a role that suggests easy remedies. 
The Arab world is now economically and 
intellectually stagnant to a degree that 
few could have thought possible, given its 
historical role in advancing and preserving 
human knowledge. 

In the year 2002 the GDP in all Arab 
contries combined did not equal that of 
Spain. Even more troubling, Spain 
translates as many books into Spanish 
each year as the entire Arab world has 
translated into Arabic since the ninth 
century. 

The End of Faith 
Sam Harris, 2004 

Aber dabei  
(ikke Dubai) 
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 Indtil vi kan præstere dét, da vil vi fortsat se flere ekstreme gruppe-
ringer og flere terrororganisationer.  
 På grund af foragtcentrifugen? Den er global? 
 Fordi i takt med at de gode, stabile landegræn-
ser og nationalstater opløses, i takt med at de lodrette 
memplexer trues eller opløses af kommercielt, vand-
retgående fnidder-fnadder, og i takt med at sam-
fundsudviklingen bliver så kompleks og kaotisk at 
den jævne borger ikke kan få fodfæste, hverken i samfundet eller i sit eget 
liv, så stimler de frygtsomme masser sammen om de undersamfund som 
tilbyder tryghed, tilhørssted, simple løsninger på komplekse problemer, 
faste og ikke-fuzzy rammer og regler, ensretning og identitet. 
 Fundamentalistisk religion og nationalisme? 
 Og voldelige bander med deres egne macho-
regler. Det giver tryghed at være sammen med nogen 
som ligner én selv, nogen som kommer med nogle 
svar man ikke skal tænke for meget over. Svar som er 
så simple at de kan rummes af en stenalderhjerne der 
egentlig er bygget til at tulle rundt på den afrikanske savanne og kratte rød-
der op. Især, hvis slagordene føles godt, og man kan nøjes med at nedgøre 
nogle andre, så man selv kommer til at fremstå som noget bedre, noget 
særligt.  
 Tyskland 1933? 
 Europa 2007. Mellemøsten 2007. Hele verden 
de næste 10-20 år. Der er noget fedt ved at hade. Der 
er noget intenst ved at hade, ved at nedgøre, forned-
re, trampe på, håne, spotte og latterliggøre. Det er 
ikke så rart at være bange eller føle sig overrumplet 
af nogle omstændigheder man ikke har indflydelse 
på, men had, dét giver en følelse af styrke! Det mobi-
liserer viljen til at kæmpe imod. Især sammen med andre som hader på 
samme måde. Man kan virkelig mærke blodet bruse og blive enige om at 
verden er forkert, når man sådan samles om at hakke på en syndebuk. Man 
kan først og fremmest være sammen om at hade, og når man først har 
isoleret sig i sin egen lille gruppe og lukket af fra input udefra, så er det jo 
skønt at gejle hinanden op! 
 Vi gør ikke noget, hvis vi ikke i en eller anden grad 
har lyst? Memerne bliver sådan en selvbekræftende ond 
cirkel som kører i selvsving, fordi det føles ”fedt”? 

Og hvorfor kommer 
der så flere 

terrorgrupper? 

Depression is merely anger 
without enthusiasm. 

Unknown 

 
Dandy’en er atlas nødt til bestandigt at 
forbløffe. Hans kald er at være sær-
egen, hans fuldendelse er overbudet. 
Han er altid i konflikt, altid noget for sig, 
og tvinger de andre til at gøre ham til 
sig selv, samtidig med at han fornægter 
deres værdier. 

Oprøreren 
Albert Camus, 1951 

 
Yet all fanatics have a special 
attraction, a special taste for kitsch. 
Very often the fanatic can only 
count up to one, two is too big a 
figure for him or her. At the same 
time, you will find that very often 
fanatics are hopelessly sentimental: 
They often prefer feeling to thinking 
and have a particular fascination 
with their own death.  
 

They despise this world and feel 
eager to trade it for “heaven”. Their 
heaven, however, is usually con-
ceived off as the everlasting happi-
ness that occurs in the conclusion of 
bad movies. 

How to cure a fanatic 
Amos Oz, 2002 
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 Vi er i virkeligheden oppe imod vores egne hjerner og vores urgamle 
abebehov for male bonding. Teenageepokens politik har sine rødder i chim-
pansernes jagt på bavianer, og det gælder i lige høj grad nationalstaterne, 
religionerne og terrorgrupperne. 
 Vi ser kun vores hvemjeg og vores flok indefra og de andre udefra? 
 Og det eneste man skal gøre for at blive lukket ind i varmen i flokken, 
er som regel at smadre noget som nogle andre, der er anderledes end én 
selv, er glade for. Enten fysisk ved at gå ud og kaste noget tungt efter dem, 
eller rent politisk ved at begrænse andre folks frihedsrettigheder. Det er 
først og fremmest nemt at frygte, foragte og hade andre, og det bliver kun 
nemmere jo mere man afgrænser sig fra de andre. 
 Og dæmoniserer dem? 
 Findes der noget bedre? 
 På mange måder er verden simpelthen blevet 
så kompleks at folk får sværere og sværere ved at bi-
drage med noget nyttigt i det samfund de lever i. 
Hvis de virkelig skal gøre en forskel, så er prisen som 
regel et hundestresset liv som ingen kan holde til i 
længden, og når man først er koblet af, og ser at toget 
suser forbi i en hastighed, hvor man ikke har en 
chance for at hænge med og koble sig på igen, så er 
den eneste mulighed man har for at gøre en forskel, 
det er ved at skabe noget dekompleksitet. 
 Kan man ikke komme op på samme kompleksitets-
niveau som omgivelserne, så kan man nedbringe omgivel-
sernes kompleksitet ved at slå et eller andet i stykker eller 
tilslutte sig et terrornetværk? 
 Terrorismen er lavkompleksitetens eneste mu-
lighed for at få indflydelse på højkompleksiteten, så 
længe højkompleksiteten ikke gider at lytte og hæve 
kompleksiteten dér, hvor den er lav. – Kan du huske termodynamikkens 
anden lov? 
 Var det dér vi talte om spraydåser? 
 Hvis man øger trykket i en spraydåse – for eksempel ved at varme 
den op – uden at øge trykket i omgivelserne tilsvarende, så eksploderer den.  
 Verden er spraydåser inden i spraydåser, og vi er ikke gode til at udligne 
trykkene ved tutten oppe i toppen, men skaber konstant stigende overtryk og under-
tryk rundt omkring? 
 Hvad sagde hypotese XIII...? 

 
In the well-established European 
democracies, the temptation to resist 
modernity is modernity’s nervous 
commentary on itself. Europe’s rather 
pallid version of Jihad takes two 
interesting forms: provincialism, wich 
sets the periphery against the center; 
and parochialism, which disdains the 
cosmopolitan. (…) 
Parochialism adds to provincialism a 
cultural critique, decrying in the 
cosmopolitanism and commercialism 
of captital cities forces deeply corrupt-
ing to human association: atomism, 
agnosticcism, anarchy, and anomie—
a series of terms whose “a” prefix 
stresses the deracination or “without-
ness” of a modern society reduced to 
its slightest particles and thus without 
communal coherence becauses it is 
without God and without order, 
without law and without justice. 

Jihad vs. McWorld 
Benjamin R. Barber, 1995 
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 Bladre-bladre... ”kompleksitetsubalancer kan eksplodere med et brag”. 
 Højkomplekse og lavkomplekse memplexer kan ikke leve side om 
side, uden at der sker en eller anden form for udjævning, eller også er man 
nødt til at opretholde en ekstremt stærk, kunstig adskillelse af systemerne. 
Det er ren termodynamik. 
 Det er ren materialisme!  
 Det udelukker muligheden for en fri vilje, hvis jeg har ret. Men hvis 
der virkelig eksisterer en fri vilje, er det så ikke ved at være eksamenstid? 
Hvad vil vi egentlig med os selv som art? 
 Global eksistentialisme?  
 Har vi overhovedet en fri vilje der kan løse vores ubalancer globalt, 
eller er vi alle sammen underlagt memerne og deres globale skalafri net-
værk som vokser og svinder, fortættes og opløses, som udvider og sammen-
trækker sig som ebbe og flod, og som flyder igennem os, mens vi flyder 
igennem dét? Og hvis det er eksamenstid, er det så ikke os med den høje 
kompleksitet som må eksamineres først?  
 Eksamineres på hvad? Vores frie vilje? 
 Vores humanisme. 
 Det gælder dels de højkomplekse nationer i forhold til de lavkom-
plekse, men det gælder så sandelig også os med de højkomplekse uddan-
nelser i forhold til det flertal i vores egne landsmænd som ikke har de for-
nødne forudsætninger for at kunne fungere frit i vores samfund. Der på-
hviler os i den grad et ansvar for at så mange mennesker går rundt i vores 
eget land uden at kunne forstå, hvad fanden det er der er ved at ske rundt 
omkring dem. Så hvis det ikke skal være den politiske ekstremisme og ter-
rorismen som skal definere spillereglerne for at udjævne kompleksitetsfor-
skellene, er det så ikke på tide at vi andre begynder at påtage os et ansvar? 
Verden går alt andet lige mod højere kompleksitet, og så er det os der er 
fortroppen. 
 Vi er enten nødt til at sænke den memetiske kompleksitet i vores eget sam-
fund eller hæve den andre steder? 
 Fuzzy atomvåben løser i hvert fald ikke problemet, de bidrager kun 
til elendigheden. Løsningen må ligge i at tænke fuldstændigt om, og den 
dag dét skulle lykkes, så vil vi også opleve at vi bevæger os ud af den a-
symmetriske konflikt igen. 
 Til en ny konfliktepoke? – Eller til ingen konflikt overhovedet? 
 Dét skal vi se på, når vi lige har været igennem trendpendulet først. 
 Det var dét med de enkelte årtier? – Og det var det første pendul vi kiggede 
på i mandags? 
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 Hvor vi sluttede med de cool 80’ere, 90’ernes 
selvironiske bølge og den værdikamp fra 2001 som 
vi befinder os i nu. 
 Trendpendulet og idépendulet svingede på en gang 
11. september 2001? 
 Nemlig. Epokerne i trendpendulet følger ikke 
helt årtierne, men hver epoke varer cirka ti år. Den 
epoke vi har befundet os i siden 2001, er værdikam-
pen, og ud over at være en modreaktion på de selv-
ironiske 90’ere, så har den i høj grad ladet sig farve 
af den nye asymmetriske konflikt, af argumentpen-
dulets farvel til rationaliteten og af religionspendu-
lets revitalisering af tro og religion. 
 Irakkrigen var ikke rationel? 
 Dét var vist det sidste den var! 
 Verden har lige pludselig fået alvor igen. Vi sy-
nes ikke mere selv at vores egen kultur er så indholds-
løs at den fortjener at vi griner af den, nu er det igen 
Os versus Dem, og det er Os der har ret. Vores kultur 
er den rigtige, de andres er forkert. Vores holdnin-
ger er gode, de andres er onde. Snæversynet og ensretningen er kommet på 
mode, det samme er nypuritanismen, og vi udviser mindre tolerance og 
dyrker i stedet vores isolationistiske og xenofobiske tendenser. Hån, spot og 
latterliggørelse er, hvad vi har til afgiverne! Der er blæst til værdikamp, og 
økonomi og lovgivning bliver brugt som gyldigt argument for stort set hvad 
som helst, også når dét man egentlig vil, hverken er økonomisk eller lovligt. 
Kernen i værdikampen, ideologien i værdikampen er kontrol og ensretning, 
og værktøjerne er økonomi og jura. Fuldstændigt blottet for fantasi og krøl-
lede tanker. Før var der ingen der havde hørt om Dansk Jurist og Økonom-
Forbund, nu er DJØF en folkebevægelse på størrelse med roliganerne. 
 Medlemskab af DJØF er tidens svar på en klaphat? 
 Frisindet og åbenheden synes lige pludselig farlige, nu er det lov og 
orden der er mantraet. Terrorlovgivningen bryder med ellers helt grund-
læggende retsprincipper, men dét er lige meget, for målet helliger midlet, 
og i virkeligheden handler det ikke nødvendigvis kun om terror, men lige 
så meget om at det er rart at have kontrol, og at der ikke er nogen der skiller 
sig ud. – Eller i hvert fald illusionen om kontrol. Kan man ikke få den ægte 
vare, så kan man i det mindste lade som om og iscenesætte sig som om. 
Trenden peger mod konformitet, de gamle dyder og mod højre.  

Trendpendulet 

Trendpendulet 
2001-2010 

Begyndte ikke kejser Diokletian sin 
store kristenforfølgelse med at 
fjerne alle kristne fra hæren og de 
højere embeder? 

Hal Koch 
Hvad er demokrati? 
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 I Danmark har fremmedfjendskheden fået en ekstra tand, og da vi fik 
en borgerlig regering, tog det også form af politiske udnævnelser til ellers 
uvildige styrelser og råd. Ét er at der var et rødt skær over mange udnæv-
nelser i 1970’erne, men hvorfor skulle en borgerlig regering pludselig gøre 
det til en issue i sig selv? Der havde været både socialdemokratiske og bor-
gerlige regeringer i mellemtiden som havde samarbejdet med styrelser og 
råd og som havde både oprettet og nedlagt råd, og de har da nok sat finger-
aftryk på udnævnelserne, men det havde ikke før været et politisk mål i sig 
selv at ”rense ud”. Hvorfor blev det lige pludseligt så vigtigt at tøjle og for-
me alle disse halv- eller heloffentlige institutioner, da vi skiftede regering i 
2001?  
 For at synliggøre nogle værdier? 
 På det trendmæssige plan betyder vores behov for kontrol helt kon-
kret at vi køber køkkener og badeværelser som om det kunne redde verden: 
vi gør vores hjem til så tryg en base som muligt, så vi har et sted at beskytte 
os fra verden. Væk er også det kiksede tøj og de mærkelige frisurer fra 
90’erne, nu er elegancen og de traditionelle feminine og maskuline linier 
inde igen. 
 Ikke flere 70’er vinyltasker og narrehatte? 
 Hvis det stadig er 70’er-mode, så er det film-
glamour og romantik, lækre linier og materiel vel-
stand. Det er min påstand med trendpendulet at vi 
frem til omkring 2010 fortsat vil koncentrere os om 
de sikre ting, i en vis grad også de nære følelsesmæssige ting, men årtiet vil 
i høj grad handle om at sikre sig kortsigtet og materielt. Rage til sig og skabe 
en illusion om tryghed ved at sikre sit. På sin egen bagvendte måde ser vi 
80’erne i deja vu. Det er med andre ord ikke nogen tilfældighed at stort set 
hele den vestlige verden har valgt højrepartier ved valgene siden udgangen 
af 90’erne og frem til nu, og at Blair, til trods for at han var Labour, lagde sig 
lige i slipstrømmen på Bush’ irakpolitik og indførte Europas mest udbyg-
gede overvågningssamfund.  
 Både vi og amerikanerne havde midterregeringer i 90’erne – vi fortsætter vir-
kelig med at følge hinanden på begge sider af Atlanten, hva’? – Jeg troede egentlig 
ikke på dig, da du sagde det i mandags. 
 Nej, det kunne jeg godt se. Men det gør vi altså! Op gennem det 20. 
århundrede og indtil nu har vi nærmest været som to politiske tvillinger, og 
jeg er fuldstændigt overbevist om at det fortsætter, også de næste mange år. 
Siden 2001 har vi trukket i nogenlunde samme retning: tilbage til dét vi 
kender, ikke flere overraskelser, krampagtig kontrol med dét vi ikke forstår, 

Sally: 
Isn't there a place where 
people can have mindless sex 
with different partners?  
        Mary Albright: 
Yeah! It's called "the 70s.” 

3rd Rock From the Sun 

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


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

373 

strengere straffe for dét vi ikke kan kontrollere, ud med dem som ikke lig-
ner os selv, ind i spjældet med dem som ligner problemer. – Og flere penge 
til husejerne! 
 Vi symptombehandler i stedet for at løse problemerne fra grunden af? 
 I stedet for at påtage os et ansvar over for hinanden og helt funda-
mentalt indrette samfundet, så alle kan være her, så lader vi dem som ikke 
passer ind, klare sig selv, hvis de ikke makker ret. – Lidt pubertetsagtigt, ik-
ke? 
 En anden ting som nemlig gør sig gældende for epoken, og som kun 
underbygger denne her trend med nykonservatisme, kontrol og værdi-
kamp, det er at det på mange måder er den trendepoke som også kommer 
til at blive teenageepokens dødskamp. Alle de ting som har kendetegnet 
vores tusindårige teenageepoke har fået en ekstra tand i dette her årti, sim-
pelthen fordi memerne fra vores kollektive pubertet ikke har tænkt sig at 
slippe taget frivilligt. 
 Den binære dualitet, hvemjeget, selviscenesættelsen, hele umodenheden? 
 Og en enorm kreativitet og foretagsomhed med hensyn til at herske 
og regere, fremhæve og synliggøre os selv og dét vi står for. Og ensrette og 
genere dem som ikke ligner den herskende klasse. – Hvilket naturligvis kun 
kommer til at virke endnu mere provokerende på dem som man ikke kan 
lide. 
 Dem der skiller sig ud? – Muslimerne? Christiania? Indvandrerne? Asylan-
søgerne? Dem i Ungdomshuset? 
 Alle dem der ikke kan være medlem af DJØF eller ligner nogen der 
kan være medlem af DJØF. Landet bliver lavet om til én stor, homogen dag-
ligstue, hvor det gælder om at ligne en standerlampe fra Ilva! Deraf den 
konstante selviscenesættelse som nogle allerhelvedes karle og målrettede 
kvinder der nok skal bestemme, hvor skabet skal stå. Deraf behovet for at se 
tjekkede ud og sende nogle signaler om kontrol.  
 Det er i virkeligheden yuppie-begrebet fra 80’erne som er blevet mainstream? 
 Sagde livsstilsjournalisten som sad her i pyntejakke med puffer på 
skuldrene i går! 
 Jeg skrev faktisk en artikel om det her for ikke så længe siden. Vores frisurer, 
vores tøjstil, værdier, signaler, hele sceneriet for dem der gerne vil føre sig frem lige 
i øjeblikket, ligner yuppierne i 80’erne! 
 Dengang var de en minoritet som vi syntes var en lille smule komis-
ke, nu er det en folkebevægelse! – Men det er godt du bringer dét med æste-
tikken frem igen, for det var faktisk dét vi arbejdede med på CPH1. 
 Da I skulle analysere tidsepokerne, tog I udgangspunkt i tidens design.  
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 Og for trendpendulets vedkommende var det 
tøjmoden vi tog udgangspunkt i. Vi brugte semiotik-
ken til at analysere årtierne i det 20. århundrede med 
hensyn til, hvad det var for nogle signaler vi ønskede 
at sende til hinanden, årti for årti, og derudaf hvilke 
meninger og holdninger vi havde, årti for årti.  
 Da vi så skulle til at sige noget om fremtiden, 
så vendte vi hele den semiotiske analyse på hovedet. 
Vi tog simpelthen udgangspunkt i holdningerne i 
90’erne og kiggede på, hvilke anomalier de skabte, og 
så gik vi ud fra at de største eller mest udbredte ano-
malier ville blive de holdninger som ville præge det 
næste årti.  
 Altså det nuværende? 
 Jeg må sige at vi ramte fuldstændigt plet! 
 I forudså vores nuværende trend med værdikamp og konformitet? 
 Sagde du ikke selv at du havde læst min kronik som ”forudsagde 11. 
september”? 
 Men terrortruslen fra Mellemøsten kunne I vel ikke udlede af tøjmoden i 
90’erne? 
 Der spillede andre ting ind, men konflikten mellem det lalleglade 
Vesten og det frustrerede, mellemste Østen, den lå tydeligt i kortene, da jeg 
skrev kronikken i 1999. Sammenholdt med de øvrige penduler og den måde 
trendpendulet havde svinget op gennem det 20. århundrede var det ikke 
den store udfordring at forudsige ensretningen og intolerancen. 
 Men dét som jeg gerne vil frem til, det er vores metode for at sige 
noget om fremtiden i tv-serien. For når vi først havde kortlagt en epoke og 
dens anomalier, så kunne vi jo også sige noget om, hvad det så ville blive 
for nogle signaler vi gerne vil sende til hinanden i den nye trendepoke.  
 I gik fra epokernes mainstream-signaler til de holdninger de repræsenterede. 
Fra mainstream-holdningerne til deres anomalier – det vil sige subkulturen – og fra 
de anomalier ledte I jer frem til de nye mainstream-meninger, og ud fra dem gætte-
de på de nye signaler? 
 Det var ret morsomt, faktisk! 
 Og dét kan man bare gøre? 
 Når vi havde fundet ud af, hvad det formentlig ville være for nogle 
signaler folk ville vælge at sende gennem deres tøj og deres stil, så holdt vi 
resultatet op mod det forrige årtis signaler, og hvis ikke der viste sig en lo-
gisk modsætning i de to sæt visuelle signaler, så forkastede vi hele og be-

Den semiotiske 
analyse vendt på 

hovedet 
 
Modvirk Pyntesyge hos Deres lille 
Datter, ligefra hun er ganske lille. 
Klæd hende smukt, paa barnlig og 
enkel Vis, men tal ikke videre til 
hende om Klæder. Sig ikke 
ustandseligt til hende, naar hun 
faar en ny Kjole paa: ”Hvor er 
Minna dog fin i Dag.” Husk, at 
Minna, saa lille hun dog er, dog er 
en vordende Kvinde, og at Pynte-
lyst er mangen Kvindes og dermed 
Mands Fordærv. 

Takt og Tone 
Emma Gad, 1919 
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gyndte forfra. Det skulle jo under alle omstændigheder ligne et eller andet 
på skærmen, og derfor kunne vi lige så godt fra begyndelsen få en idé om, 
hvordan folk kunne tænkes at iscenesætte sig selv i fremtiden. 
 Fordi vi er en så selviscenesættende kultur? 
 Hvis vi ikke havde været dét, ville det ikke have givet nogen mening 
at lægge så stor vægt på det visuelle. Men vi sender signaler hele tiden, og 
vi bruger dem til at fortælle hinanden, hvem vi er, og hvad vi gerne vil op-
fattes som, og så syntes vi det var naturligt at tage udgangspunkt i dét. 
 Så hvis I for eksempel havde siddet i 70’erne og skulle forudsige 80’erne og 
var nået frem til at… hvad? 
 Hvis vi havde siddet i 70’erne og gerne ville have forudsagt 80’erne 
og havde fundet ud af at 70’ernes anomalier var de politisk korrekte ”rø-
des” undertrykkelse af åndeligheden, og vi så var kommet frem til at 
80’erne derfor ville handle om åndelighed, tro og mere fri kærlighed, men 
ikke en kødelig kærlighed, en åndelig kærlighed, og vi for eksempel så 
havde forudset at det ville have afspejlet sig i langt hår, jesus-sandaler og 
lange løse gevandter… 
 Så havde det bare været mere af samme slags? 
 Og så ville vi have forkastet dét fremtidsscenarie og ledt efter et nyt. 
 Så når I sad i 1995 og 1996 og skulle forudsige det første årti her i det nye 
årtusind, hvordan nåede I så frem til det yuppie-ideal som vi har nu? Hvor så I 
kontrollen og konformiteten henne i 90’erne? 
 Hetzen mod Clinton fra de nykonservative, den konstante negative 
omtale af ”de fremmede” i formiddagsaviserne, de første spæde opgør med 
uni-sex-moden, vores egen personlige træthed over for grimhedens æstetik 
– og så havde vi en idé om at under facaden lå trangen til rå magt og kon-
trol og ulmede. Dét kørte vi så op til et samlet mainstreambillede og satte tøj 
på. Det gjorde vi for epoken cirka 2000-2010, og vi gjorde det for de efterføl-
gende årtier frem til år 2025. 
 For der foregik serien, men i fortsatte ikke længere end dét? 
 Det var der sjovt nok ikke nogen af os der havde mod på.  
 Alternativet til 90’ernes dyrkelse af det kiksede var nødt til at være 
sexet og lækkert! Der er ingen der kan holde ud at være kikset i 20 år. – Men 
det skal da ikke være nogen skam at indrømme at vi havde forventet et 
mere 80’er-agtigt udtryk. 
 Større hår, mere skuldervat? 
 Flere hvide skjorter og slips, mere fascistoidt. Men den meget køns-
specifikke mode, en tilbagevenden til nogle stabile kønsroller, signaler om 
klar identitet, og en total eliminering af ironien, dét holdt stik. Vi kunne af 
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gode grunde ikke vide at det ville blive lige netop 11. september 2001 at 
pendulet ville svinge, så vi satte fremtidsepokerne til cirka 2000-2010, cirka 
2010-2020 og cirka 2020-2030 – men det meste af det kom jo af gode grunde 
aldrig i fjernsynet. 
 Fordi serien foregik i 2025? 
 Så analysen af dét årti vi sidder og taler i lige nu, var kun et skridt på 
vejen. 
 Og det var cirka-årtiet 2010-2020 så også? – Hvad 
er så anomalierne i det tiår vi befinder os i lige nu? 
 Antitesen til DJØF.  
 Ungdomshus og Faderhus og Christiania? 
 Forvirring, rådvildhed, mangel på kontrol. Det 
mærkelige er at der faktisk ikke er nogen markant, synlig subkultur som 
kan give et solidt pejlemærke for det næste årti.  
 I øjeblikket er mainstreamtrenden at vi afgrænser os fra dét der er an-
derledes og konsoliderer os bag trygge facader – ikke trygge rammer, men 
trygge facader, det er blændværk! – og så er vi enormt udfarende mod alt, 
hvad der afviger bare en lille smule i vores forsøg på at kontrollere verden 
omkring os.  
 Så anomalierne lige nu er reel mangfoldighed? 
 Nu ved jeg jo ikke – og det gjorde vi jo heller ikke på redaktionen – 
hvordan det rent faktisk vil udvikle sig, men vi havde en idé om at hvis 
perioden fra 2000 til 2010 blev så turbulent som vi forudså, så ville vi kom-
me til at brænde mere energi af, end vi rent faktisk har. Ikke kun ”energi” i 
betydningen olie og benzin, men politisk energi. Vi overanstrenger os selv, 
simpelthen. Bliver udbrændte. Det kræver en enorm energi at ligne en 
DJØF’er 24 timer i døgnet!  
 Dét giver nogle anomalier, og når de er blevet store nok, så svinger 
pendulet igen, og som sagt så forudså vi at det ville ske omkring 2010. Det 
kan også være det sker i kølvandet på Irakkrigen og efter det næste ameri-
kanske præsidentvalg allerede i 2008. Det vil tiden vise og det er selvfølge-
lig her det begynder at blive virkelig vanskeligt at sige noget som helst for-
nuftigt om fremtiden.  
 Men I gjorde forsøget alligevel?  
 Det er jo det herlige ved fiktion: så længe figurerne handler følelses-
mæssigt troværdigt, så kan man stort set lave omgivelserne så mærkvær-
dige som det skal være!  
 Serien foregik i 2025, så trendepoken 2010-2020 var der som sagt in-
gen der kom til at se i fjernsynet. – Men faktisk var det oprindeligt menin-

Trendpendulet 
2010-2020 
Ungdomshuset var et arbejdende 
museum over en stendød ungdoms-
kultur. 

Carsten Jensen 
Politiken 11. marts 2007 
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gen at serien skulle foregå i år 2017, fordi vi tænkte at det kunne være me-
get sjovt at tage 100-året for den russiske revolution – om 100 år er alting 
glemt, som du ved – men faktisk kom vi frem til at det slet ikke ville være 
den mest spændende epoke at skrive om. 
 Så det blev lige rykket otte år længere ud i fremtiden? 
 De anomalier vi forudså fra 2000 frem til 2010, vedrører blandt andet 
alle de mennesker som er blevet koblet af økonomien. I mainstreamkulturen 
går det fint, og vi ligner yuppier alle sammen, men under overfladen er der 
jo en masse mennesker som ikke udlever den indre DJØF’er. 
 Som bukker under? 
 Vores anomali for 2000-2010-epoken var fremmedgørelse, fattigdom 
og taberstatus, og dét gjorde vi så til mainstream i 2010-2020. 
 Nedtur, simpelthen? 
 En række økonomiske sammenbrud. Blandt andet på grund af at al 
den nuværende kontrol viser sig at være en illusion. Vi er på vej mod tur-
bulente tider, simpelthen. Fronterne er trukket skarpt op alle steder, og hvis 
de opløses, risikerer de at briste med et brag. DJØF-tankegangen har ikke 
formået at samle mennesker, kun at sprede dem, og samtidig er det økono-
miske gab mellem de rigeste og de fattigste kun blevet større. I alle sam-
fund. Ikke blot dem vi plejer at sammenligne os med, men også i dem vi ab-
solut ikke plejer at sammenligne os med. 
 Kompleksitetsubalancerne risikerer at eksplodere med et brag? 
 Vores daværende – og mit nuværende – bud er at vi sidder på to bob-
ler: en økonomisk og en kulturel, og når den ene først begynder at sprække, 
så sprænger den anden også. Dét betyder turbulens på børserne, hvor stem-
ninger kan underminere finansmarkeder og investeringsområder på ingen 
tid, usikker økonomi vil føre til flere krige, folk på flugt, øget belastning af 
miljøet, underminering af det internationale samarbejde, og i det hele taget 
ikke noget festligt årti. Så alt i alt ville epoken 2010-20 ikke være det mest 
spændende årti at lægge en tv-serie i. 
 Det ville være for deprimerende? 
 Vi forudså at det ville være et årti med udbredt stagnation og en vis 
politisk apati, og vi var enige om, da vi gik i gang med serien, at vi ikke ville 
lave et Dystopia. 
 Men heller ikke et Utopia? 
 Så ville serien jo ikke have haft nogen relevans. – Det ved jeg så heller 
ikke, om den havde, men dét ville i hvert fald have udelukket det fra starten.  
 Problemet i perioden 2010-2020 bliver altså at foretagsomheden i 2000-
2010 kollapser, den slags skræmmer, og det fører til apati. Økonomien bli-
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ver usikker, argumentpendulet svinger væk fra rationaliteten og over i my-
tologi, følelser og intuition, religionspendulet svinger væk fra sekularisme 
og over i karisma, humbug og religiøs trøst, og idépendulet svinger væk fra 
postmodernisme og over i værdiabsolutisme og nationalfetischisme – her-
under religiøs fanatisme.  
 Det er eddermame noget af en cocktail! 
 Lad os se, hvem der bliver amerikansk præsident i 2008. Mit gæt er at 
hverken Clinton eller Obama vil have styrken til at kunne foretage sig ret 
meget, når de først er valgt, og en republikansk præsident er utænkeligt, 
med mindre der reelt bliver tale om et religiøst valg og ikke et politisk. 
 Shit! 
 Ja; shit!  
 Det bliver sådan en gang globalt Jagtvej 69 – og retssamfundet bliver lige til 
at lukke op og skide i? 
 Se, der er faktisk en ting som vi slet ikke har været inde på endnu i alt 
detteher. 
 Og det er? 
 Den globale opvarmning. Plus de klimaforan-
dringer, miljøforandringer, naturkatastrofer, folke-
vandringer, epidemiudbrud, pandemier, sygdomme, 
mangel på drikkevand, ødelæggelse af landbrugsjord 
og alle mulige andre forandringer som det risikerer 
at medføre. 
 ”Jagtvej 69 plus byldepest”? 
 Yeehah! – Nu er det jo ikke, fordi jeg vil sidde 
her og gøre dig suicidal, inden du går herfra 
 Det ville ellers lykkes meget godt, hvis det var dét der var din hensigt! 
 Det bliver et barskt årti vi har foran os, og hvis klimaet begynder at gå 
bersærk, vil det kun forstærke alle de andre tendenser vi har talt om. Men 
overordnet set er jeg stadig overbevist om at vi går en voksentid i møde. 
 På den anden side af 2020? 
 Enten begynder vi at tænke langsigtet og voksent lige nu, og så kan vi 
godt komme ud på den anden side med skindet på næsen. Eller også lader 
vi den indre DJØF’er håndtere det globale Ungdomshus og Faderhus og kli-
maforandringerne og alt deres væsen, og så er problemet med befolknings-
eksplosionen blevet løst, når vi når frem til 2020.  
 Du er sindssyg, dét er du godt klarover, ikke? 
 Jo. Men spørgsmålet er, om det ikke er lige så sindssygt at ignorere 
mulighederne, risiciene og perspektiverne ved at 6 milliarder mennesker får 

Den vej vinden 
blæser 

As the sea rises, salt water will 
pollute the drinking water on 
which some of the biggest coastal 
cities – Shanghai, Manilla, Jakarta, 
Bankok, Kolkata, Mumbai, Karachi, 
Lagos, Buenos Airos and Lima – 
depend. In some cases, according 
to the International Association of 
Hydrogenologists, this problem 
could be big enough to necessitate 
the cities’ abandonment. 

Heat 
George Monbiot, 2006 
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mindre plads, mindre vand og mindre mad, mens de rige bliver rigere, de 
fattige fattigere, og religionerne slås med næb og kløer om at omvende flest 
muligt og fordumme dem som de har fået omvendt, samtidigt med at vi alle 
sammen insisterer hårdnakket på hver især at kende den eneste sandhed. 
 Vi kan fortsætte den tendens så let som at klø os i nakken, eller vi kan 
vælge at lægge kursen om. 
 Global eksistentialisme? 
 Vil vi fortsætte som teenagere, eller vil vi blive voksne? 
 Og følsomme. Ligesom Al Gore? 
 Sagde ironikeren.  
 Helt ærligt, hvor meget forurener han ikke, mens han rejser rundt med jetfly 
og forsøger at redde verden? 
 Dilemmakultur. – Så du koncerten 7. juli? 
 Vi gik i gang, men orkede ikke rigtigt at se det. – Det var verdens første glo-
bale koncert, og vi er ved at opdage os selv om én sammenhængende menneskehed? 
Det ender alligevel ikke med at vi farer i totterne på hinanden? – Eller var koncer-
ten bare endnu et slag i luften? 
 En fis i en hornlygte som var sjov, så længe den varede, men som in-
gen hæftede sig ved, bortset fra at alle hæftede sig ved at ingen hæftede sig 
ved den. 
 Medierne er skruet sammen til at fortælle om konflikter, og når nogen rent 
faktisk forsøger at skabe opmærksomhed og oplysning, så leder de efter konflikten og 
problemerne i løsningsmodellen og fortæller om dét? 
 Sådan er det at være pubertær. 
 Klimaforandringerne kommer altså til at sætte 
deres betydelige præg på udviklingen, alt efter hvor 
stor effekt de kommer til at få. Og ikke mindst vil de 
komme til at fyre godt op under religionerne, fordi 
det jo altså desværre ikke kræver en Ph.D. i overtro 
at tolke naturkatastroferne som Vorherres straf. 
 Jo flere oversvømmelser og katastrofer, desto mere 
magt til religonerne? 
 Desto mere vil den politiske, økonomiske og 
kulturelle magt løbe videnskaben, universiteterne, rationaliteten, fornuften 
og pragmatismen af hænde. Hvis du synes at islamistiske ambassade-, flag- 
og bogafbrændinger er uhyggelige, så vent bare til bålene bliver tændt med 
Johannesåbenbaringen i hånden. 
 Og dem med Johannesåbenbaringen i hånden og 
dem med Koranen i hånden får øje på hinanden?  

To quote Richard Shaull, “In Pente-
costalism, poor and broken people dis-
cover that what they read in the 
Gospels is happening now in their 
midst.” For Southern Christians, and 
not only for Pentecostals, the apostolic 
world as described in the New Testa-
ment is not just a historical account of 
the ancient levant, but an ever-present 
reality open to any modern believer, 
and that includes the hole culture of 
signs and wonders. Passages that 
seem mildly embarrassing for a West-
ern audience read completely differ-
ently, and relevantly, in the new chur-
ches of Africa or Latin America. (…) 

Against this background, we need to 
think exactly what we mean when we 
say that a given person “believes in” 
the Bible and its stories. (…) 
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 For slet ikke at tale om, når de får øje på dem in-
de på naturvidenskabeligt institut som har et billede 
af Darwin hængende på væggen! 
 Så gælder det om at være én af dem som har allieret 
sig med teknologien og har bygget en ringmur med laser-
kanoner og irisscanning og fjernstyrede robotter og over-
vågningskameraer? 
 Hvis du har råd. 
 Men jeres tv-serie foregik jo i 2025, og der havde 
man jo ikke indtryk af at verden lige havde været igennem 
den slags turbulens? 
 Fordi vi valgte at tone det ned. Vi ville netop ikke skabe dette her 
dommedagshalløj, vi ville meget hellere fokusere på den opbygning og 
konstruktive foretagsomhed som kom bagefter.  
 Efter 2020? 
 Der er ingen der holder til at slås for alvor i 
mere end fem-seks år, med mindre der er nogen 
udefra der holder konflikten i gang. Tabstallene når 
simpelthen over et kritisk punkt, hvor baglandet 
kollapser. – Med mindre vi tager robotter i brug, 
selvfølgelig, så kan det formentlig køre derudad i årtier. 
 Du er virkelig i festhumør, hva’? 
 Det korte af det lange er at jeg naturligvis ikke aner en brik om, hvor-
dan verden ser ud i morgen eller i overmorgen eller om ti eller tyve år, men 
jeg ved, hvilke scenarier vi opstillede, da vi arbejdede med CPH1, og indtil 
nu har de vist sig at passe på en prik! 
 Værdikampen efter 11. september 2001? 
 Nemlig. Perioden som følger efter 2010, har jeg mindst lige så meget 
til gode som du og alle andre. XI 

 Både i etisk og æstetisk henseende? 
 I enhver betydning.  
______________________________ 
XI: PS: Among vors editorial staff vi har naturlivis haft en häfti discussion, om vi sku commenter paa Knall-
hatt’s fremtidsvision eller ikk, og vi blev enie om og la vär. Allivel vi har haft noen intressante overvejelser 
sammen med vors colleagues paa Historisk Faculty og Faculty of Semiotics om, hvorfor han ku ta fejl paa de 
omraader, hvor han sköd helt ved siden a, og hvorfor han ramte rigti, lie netop hvor han gjor. Isär det siste er 
intressant, fordi religion kom til og spil den rolle som den gjor frem til omkring 2020. Baade historians og 
semiotikerne har forsögt og duplicate hans method men har ikk formaaet og kom med noen scenarier for de 
näste 20 aar, som de ka blie enie om. Hvorvidt Knallhatt self har troet paa hans scenarier vi ka hverken läs ud 
a hans computer files eller hans manuscripts til Torsdag og Fredag. Therefore det er vanskli og sie om han i 
virklihedn har valgt og ikk udgi bögerne, fordi han troede ikk self paa det han skrev, eller om der var andre 
reasons hvorfor bögerne var ikk published i 2002-2009, hvor de aabenlyst blev skrevet. – I det hel taet det ser 
ud som om Onsdag var skrevet i 2007, i hvert fald der ingen net-quotes som er younger, og Torsdag og 
Fredag var tydilivis skrevet i 2008 og 2009 respectively. 

 

For African Christians, one of the most 
potent messages of the New Testa-
ment is found in the letter to the Ephe-
sians, in which Paul declares that “Our 
struggle is not against the enemies of 
blood and flesh but against the rulers, 
against the authorities, against the 
cosmic powers of this present dark-
ness, against the spiritual forces of evil 
in the heavenly places.” However 
superstitious and irrelevant it appears 
to mainstream Northern Christians, the 
passage makes wonderful sense in 
most of Africa, as it does for believers 
in Latin America or East Asia. (…) 

 

African Christians also find it difficult to 
understand just why there are some 
parts of the Bible they are expected to 
believe with absolute literalism—for  
instance, the resurrection—while 
stories about Moses and Solomon 
must be treated as no more than 
instructive fables. Who made that 
capricious decision? 

The Next Christendom 
Philip Jenkins, 2002 
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 Så forudsat at vi ikke alle sammen sidder inde bag 
høje mure og gemmer os for robotter og religiøse fanatike-
re, hvordan kommer vores hverdag og æstetik så til at se 
ud fra 2010-2020? 
 Var det livsstilsjournalisten som spurgte? 
 Nej, det var faktisk borgeren i det demokratiske sam-
fund som spurgte! – Bortset fra at religiøse fanatikere vel 
også er en slags robotter? Memetiske robotter? 
 Præcis. Og så er vi tilbage ved den frie vilje, det 
frie valg og den individuelle såvel som den globale 
eksistentialisme. – Men lad os kigge lidt på æstetik-
ken i sådan et årti med konfrontation og apati over for mulighederne for at 
gøre noget ved konfrontationen. 
 Dét vi tænkte på redaktionen var fest! En apatisk-nihilistisk så-kan-
det-også-være-det-samme-mode som på én gang ruster til fiasko, fest og 
sex: ”Homer Simpson møder Kelly Osborne og ved ikke, hvad de skal stille 
op over for Mad Max som sætter dagsordenen, så de skruer op for musikken 
og spiser dét som er i køleskabet”. Det bliver den grimme udgave af deroute, 
total trøstespisning, seksuel udskejelse og virkelighedsflugt. På overfladen 
elendighed og en kamp for at få tingene til at hænge sammen, men når 
ingen kigger: tag den nydelse du kan få, og fuck så resten. Bogstaveligt. 
 Meget voldsomt, måske? 
 På en sært uæstetisk eller uskøn lækker måde. Det sparsommelige, 
mangelsamfundet og det perverse og dekandente på én og samme gang. 
Ressourcerne er ikke til udskejelser, men vi er blevet alt for reflekterede til 
at tage elendigheden for pålydende. Vi er blevet ironikere, etikere og æste-
tikere på én gang, og der er ikke ét af niveauerne vi er villige til at give slip 
på. Vi har vænnet os til at rumme alle tre ting, og vi kan ikke gå ned i kom-
pleksitet. Vi kan rumme dekompleksiteten materielt, men ikke mentalt. 
Derfor er vi nødt til at supplere elendigheden med udskejelsen for at kunne 
holde os selv ud. Derfor bliver kampen for føden og for at få samfundet og 
økonomien til at hænge sammen suppleret med dekadencen. For at kunne 
se os selv i øjnene er vi nødt til at udstille det ellers bortgemte. Det bliver 
pænheden på vrangen. Råddenskaben på den seje måde. 
 Boccaccio anno 2010? 
 Som sagt er det mærkelige ved det nuværende årti, at der faktisk ikke 
rigtigt er nogen markant subkultur, bortset fra religionen, overtroen og en 
masse fraktionerede livsstilsgrupper som er mere æstetik end substans. 
DJØFokratiet er altomfattende og kvælende for alle alternativer, og den 

Tilbage til fremtiden 
og dens æstetik 

Fry: 
Start with a compliment. 
Tell her she looks thin. 

Dr. Zoidberg: 
You seem malnourished. 
Are you suffering from 
internal parasites? 

Edna: 
(pleased) 

Why, yes. Thanks for 
noticing. 

Futurama 

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


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

382 

eneste sammenhængende modpol er afmagt. Derfor bliver modreaktionen 
så meget desto stærkere, når den endelig kommer. Det kommer til at eksplo-
dere og kamme over totalt. 2010-2020 bliver i forhold til DJØF, hvad Marilyn 
Manson i stribet polotrøje og Crocks er i forhold til Justin Timberlake. XIII 

 Gælder det også hr. og fru DJØF eller HK, som lige har købt nyt køkken og 
installeret jacuzzi i badeværelset? 
 Og som frøken livsstilsjournalisten har haft som kernelæsere siden 
1998? 
 Kommer det også til at gælde dem? 
 I Bilka-udgaven. For de har ikke råd til at varme jacuzzien op eller at 
fyre i ret mange andre rum end samtale-køkken-alrummet, hvis økonomien 
kollapser og olien udebliver.  
 Men hvad skulle signalværdien være i dét? – I Marilyn Manson med polo-
trøje og Crocks? 
 Alternativet er at man forsøger at holde på formerne på den under-
skudsagtige måde, hvor signalerne er dét de giver sig ud for at være, og 
man forsøger at være ”pæn”. Men dels har vi lige været ”pæne” siden 2001, 
dels bliver ressourcerne egentlig ikke til det, og hvis der skal være et gran af 
selvrefleksiv distance mellem afsender og signal, hvis armodet ikke skal stå 
ufortolket, så er vi ovre i folke-goth.  
 Problemet er at vi bliver økonomisk og politisk fastlåst. Alt dét som 
det nuværende årti har brudt ned, kan kun bygges gradvist op igen. Der 
bliver kun rum til kortsigtede beslutninger, og selv de bliver svære at træffe. 
Samarbejde kræver tillid, og tillid kræver tid. Og det er så den tid det vil 
tage frem til 2020. Cirka. Men efter stagnationen bliver det interessant igen, 
og det var så der vi valgte at lægge serien. 
 Et fremtidsunivers a la Marilyn Manson, det ville da ellers ikke have været 
uinteressant! 
 Men så ville vi også have været nødt til at tage skridtet fuldt ud rent 
visuelt, og så var det blevet for dyrt at producere. 
 Og så blev det 2025, hvor folk gik i hjemmestrikkede uldtrøjer, jordfarver og 
bæredygtigt fodtøj?  
 Danmarks Radio havde jo heller ikke nogen penge for 10 år siden! 
 
_____________________________ 
XIII: PS: Marilyn Manson var known for hans pseudo-satanism i slutningen a 90’erne og sidn da ingn rigti har 
hört om ham. Derfor det er intressant a Knallhatt referer til ham her i Baade-Og Onsdag, fordi bogen ellers 
virker til og vär skrevet omkring 2003-07 jf. footnote XII. De Crocks som Knallhatt nävner her er ikk 
cornflakes, men var en slags a ”träsko” i letvägt som var very populär for 20 aar sidn. Justin Timberlake var 
en sanger; de fleste i Knallhatt’s samtid probably ville ha vist hvem han var. 
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 Når vi nåede frem efter år 2020, regnede vi med 
at de andre penduler; idépendulet, argumentpendu-
let og religionspendulet i mellemtiden havde nået at 
svinge så meget at det virkeligt store paradigmeskift 
fra teenager til voksen ville begynde at slå igennem. 
 Og dermed den økologiske ansvarlighed? 
 De virkeligt reelle menneskelige værdier; tan-
kerne med substans og vid, og viljen til samarbejde 
må før eller siden bryde igennem, og dét måtte alt an-
det lige afspejle sig i vores signaler. Samtidig regnede 
vi med at efter en lang stagnationsepoke ville det simpelthen være umuligt 
for os at holde os i ro ret meget længere, og derfor forudså vi en masse krea-
tivitet og initiativ og en decideret global opblomstring. Og ikke mindst: en 
total nytænkning inden for politik, økonomi, teknologi og videnskab.  
 Som var dét folk generelt ikke fattede ved serien?  
 Men det var dét som lå bag, og det var dét som vi havde så meget 
sjov med på redaktionen! – Centrifugen sagtner farten og bliver centripetal: 
forretning, videnskab, religion, underholdning, nytænkning og etik søger 
fælles mål. 
 Og det vil alt i alt sige, at efter 2020, så begynder det at gå fremad? Vi går i 
virkeligheden en lys fremtid i møde? 
 I hvert fald fra 2020-2030, og formentlig også et årti eller to mere, men 
så begynder det at blive noget lort igen. 
 Hvorfor? 
 Fordi sådan er mennesket. Nye generationer 
vokser op og skal tilegne sig verden og overtage den 
på deres egne præmisser. Ingen generation arver de 
forriges erfaringer, og når vi først er 30 år længere 
ude i fremtiden, så er der sgu nok et eller andet som 
går rivende galt igen, og så begynder vi at slås, ligesom vi altid har gjort. 
Det kan jo i og for sig også ske undervejs, og så kan man ikke forudsige en 
dyt alligevel. – Historien holder jo ikke op! Hvis vi først har fundet løsnin-
gen på én slags problemer, så finder vi noget andet at fare i totterne på hin-
anden over. Det skal nok gå både godt og skidt, også ude i fremtiden og i al 
evighed. 
 Så ikke nogen global løsning på alle vores problemer? 
 Det er meget muligt at jeg er sindssyg, men helt åndssvag er jeg trods 
alt ikke! 
 Hvad med Rummet? 

Trendpendulet 
2020-2030 

Når I arbejder, er I som fløjter, 
gennem hvis indre timernes hvis-
ken strømmer og bliver til musik. 
Hvem af jer vil være en rørfløjte 
uden lyd og tone, når alle andre 
synger sammen i harmonisk 
enhed? 

Profeten 
Kahlil Gibran 

Trendpendulet 
2030-2040 

Én ting er sikker: Verden er og bliver, 
hvad den til alle tider været har –  
med alt det abespil, den driver, 
en rigtig stor og grundig nar! 

Faust 
Goethe 
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 Rummet? 
 Koloniserer vi dét? 
 Nu må du holde op! Selvfølgelig gør vi ikke dét! Det er det mest idio-
tiske spild af penge og ressourcer at rende og sende mennesker ud i Rum-
met! Jeg ved ikke, hvorfor folk altid skal vende blikket mod Rummet, når vi 
taler fremtid. Måske det er en eller anden idiotisk pubertær forestilling af 
samme slags som messiasmyten og revolutionen: ”Når vi først har skabt et 
nyt og perfekt samfund i outer space, så bliver verden god at leve i!” Det er 
fuldstændigt lige så tåbeligt som futuristernes evindelige snak om vores 
evige liv i cyberspace. 
 Som ikke kan lade sig gøre, fordi vi nok kan gemme informationen i vores 
hukommelse, men ikke vores Jeg? 
 Nemlig. Og fordi alt det der ævl med Rummet og cyberspace er nogle 
teenage-griller som handler om vores egen udødelighed, enten som art eller 
som individer, og det er i virkeligheden røvhamrende kedeligt og en puber-
tær kamp mod ansvaret for at få livet til at fungere på Jorden som den er. – 
Lad os i stedet kigge på økonomien og dens tidspendul. Det er meget mere 
jordnært og meget mere væsentligt. 
 Der er ligefrem et økonomipendul? – Der er pendu-
ler over alt; det gælder bare om at lede efter dem?   
 Så kan man finde dem de mærkeligste steder!  
 Hvis man kigger nationaløkonomisk på Euro-
pa og USA op gennem hele det 20. århundrede, så 
har vi nemlig stort set fulgt den samme udvikling.  
 Også på dét område? 
 Til trods for at vi på mange måder tror at vi har hver vores værdier 
med hensyn til økonomi og samfundspolitik i Europa og USA. 
 På begge sider af Atlanten var den første del af 
1900-tallet baseret på handelsprotektionisme, og efter 
børskrakket i ’29 var den økonomiske krise og stagnationen stort set den 
samme begge steder. Det samme gjaldt – som vi talte om i mandags – de 
store statslige investeringer for at få hjulene i gang som både USA og Tysk-
land foretog i 1933. 
 New Deal i USA og krigsmaskinen i Tyskland?  
 Og efterhånden som USA gik ind i krigen, kom investeringerne også 
til at omfatte militærindustrien hos dem.  
 Efter krigen kom så Marshall-hjælpen, som sat-
te gang i hjulene – på begge sider af Atlanten. Samtidig begyndte Europa og 
USA at samarbejde om at oprette de store økonomiske unioner og institutio-

Økonomipendulet 
While Europa moved to the romanticism 
and nationalism of the nineteenth 
century and the appalling totalitarianism 
and barbarity of the twentieth, America 
remained committed to its optimistic, 
rational, can-do civic religion. 

The Ingenuity Gap 
Thomas Homer Dixon, 2000 

 

Før og under krigen 

Efterkrigstiden 
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ner som skulle afskaffe den handelsprotektionisme som i høj grad var dét 
der havde medført den dårlige økonomi inden krigen.  
 Fælles for den amerikanske og de europæiske økonomier i efterkrigs-
tiden var også at staten kom til at spille en stor rolle i de kapitaltunge indu-
strier såsom energi, telefonvæsen, togdrift, luftfart og så videre, og derfor så 
man også både i Europa og USA at både renten og inflationen var høj, og at 
staten i det hele taget førte en ivrig interventionspolitik og en rundhåndet 
finanspolitik. 
 Som betyder hvad? 
 At de frie markedskræfter ikke havde frit spillerum, men at staten 
subsidierede eller direkte finansierede en række virksomheder; at der var et 
stort offentligt forbrug og mange offentlige investeringer. Men pendulet 
svinger, og hvis jeg siger Ronald og Margaret, hvad siger du så? 
 80’erne?  
 Det store offentlige forbrug og de tunge stats-
monopoler på en række væsentlige ydelser skabte en 
række anomalier, ineffektivitet og overforbrug blandt 
andet, og det første sted, man for alvor opdagede at 
disse her anomalier var ved at tage overhånd, det var 
på University of Chicago omkring økonomen Milton 
Friedman. Han grundlagde dét der siden er blevet 
kendt som Chicago-skolen, og som i grove træk er 
den nyliberale økonomi som vi ser i dag.  
 Markedskræfternes frie spil og alle privatiseringerne? 
 Og en stram pengepolitik, altså at man ikke bare lader pengepressen 
køre og inflationen finansiere forbruget.  
 Dét som er interessant i pendulsammenhæng, 
er ikke blot at det rent faktisk viser sig at også økono-
mien bevæger sig gennem disse her svingende epo-
ker af paradigme-anomali-nyt paradigme, men at 
memplexet om interventionspolitikkens fallit og libe-
ralismens lyksaligheder er så powerfuldt at selv rosen-
røde socialdemokrater, hvor de end måtte have magt i disse tider, også 
fører en liberal økonomisk politik.  
 Vores smag er ikke vores smag, men tidens smag? 
 Disse her pendulepoker, memplexer eller kulturelle strømninger er 
simpelthen så stærke at de gennemsyrer hele det politiske spektrum. Og 
blandt andet derfor sagde jeg i mandags at vores politiske overbevisninger 
er ret overfladiske. 

Chicago-skolen 
In a much quoted passage in his inaugural 
address, President Kenedy said, “Ask not 
what your country can do for you – ask 
what you can do for your country.” It is a 
striking sign of the temper of our times 
that the controversy about this passage 
centered on its origin and not on its 
content. Neither half of the statement 
expresses a relation between the citizen 
and his government that is worthy of the 
ideals of free men in a free society. 

 
The paternalistic “what your country can 
do for you” implies that government is 
the patron, the citizen the ward, a view 
that is at odds with the free man’s belief 
in his own responsibility for his own 
destiny. The organismic, ”what you can do 
for your country” implies that govern-
ment is the master or the deity, the 
citizen, the servant or the votary. 
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 Dét som vi så ser som resultatet af at kræfterne 
er blevet sluppet fri, det er at de memer som økono-
mien består af, har haft ret frie tøjler til at organisere 
sig, sådan som teorien om skalafri netværk forudsi-
ger: enkelte enheder er løbet af sted med alle de gode 
forbindelser og har skabt mega-konglomerater af 
økomiske enheder – fusioner og take-overs har skabt 
nogle dominerende virksomheder som konstant 
æder sig ind på de mindre virksomheders markeds-
andele – og hver i sær medfører disse store virksom-
heder udadtil en dekompleksitet i takt med at de mindre konkurrenter 
forsvinder, mens de indadtil nærmest eksploderer i kompleksitet alene i 
kraft af deres størrelse. 
 En slags mikrokosmos? – Kompleksitetsteorien og 
memerne og de skalfri netværk kan med andre ord forklare, 
hvorfor jeg om nogle år alligevel kun kan købe elektricitet 
og telefoni fra en monopolvirksomhed, selvom hele tanken 
med privatiseringerne var at der skulle komme 
konkurrence? 
 Udenfor nedbringes mangfoldigheden, men 
inde i virksomheden vokser det memetiske netværk 
konstant. Jo større disse kommercielle memplexer 
bliver, desto mere møver de sig ind på andre memplexers enemærker. Dét 
gælder alle brancher. Når virksomhederne når over en vis størrelse, 
begynder de at arrangere medarbejderklubber, personlig udvikling, børne-
pasning, personaleblad, alkoholrådgivning og vinsmagning. Deres produk-
ter er heller ikke længere nok, produktet skal forsynes med en værdi som 
ligger ud over det fysiske produkt. 
 Mærkevarerne? Virksomhederne skaber de vandrette memplexer? Snupper 
værdier og idéer fra de lodrette memplexer og hæfter dem på deres produkter? 
 Firmaer under en vis størrelse kan sjældent markedsføre sig på et 
image eller brande deres produkter, det kræver en vis gennemslagskraft at 
kunne markedsføre sig på den måde, men når virksomhederne og markeds-
andelen når over en vis størrelse, så øges kompleksiteten internt i virksom-
heden ved at der dannes flere og flere specialiserede nicher i virksomhe-
dens eget skalafri netværk. Virksomheden bliver aldrig ”færdig”, den er 
nødt til at være en konstant proces. 
 Imens drikker folk mere kaffe og tager flere hovedpinepiller for at 
kunne holde firmaet længst fremme i konkurrencen. Så skifter de arbejde, 

To the free man, the country is the 
collection of individuals who compose it, 
not something over and above them. He 
is proud of a common heritage and loyal 
to common traditions. But he regards 
government as a means, an instrument-
ality, neither a grantor of favors and gifts, 
nor a master or god to be blindly 
worshipped and served. He recognizes no 
national goal except as it is the consensus 
of the goals that the citizens severally 
serve. He recognizes no national purpose 
except as it is the consensus of the 
purposes for which the citizens severally 
strive. 

The free man will ask neither what his 
country can do for him nor what he can 
do for his country. He will ask rather 
“What can I and my compatriots do 
through government” to help us discharge 
our individual responsibilities, to achieve 
our several goals and purposes, and above 
all, to protect our freedom? And he will 
accompany this question with another: 
How can we keep the government we 
create from becoming a Frankenstein that 
will destroy the very freedom we 
establish it to protect? 

Capitalism and Freedom 
Milton Friedman, 1962 
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og så drikker de kaffe og spiser hovedpinepiller for at holde et andet firma 
længst fremme i konkurrencen. På den måde har tidens økonomiske trend 
sammen med den lineære tidsopfattelse, memet om at vi kan ændre vores 
egen skæbne, den protestantiske arbejdsmoral, plus hele det kapitalistiske 
memplex; hele molevitten tilsammen har skabt en kollektiv idé om at over-
arbejde er godt, samt at ordentlige mennesker gerne vil have endnu en ny 
mobiltelefon. 
 Fælles for samtlige pendulepoker i økonomipendulet er at de alle, i 
hver deres periode, har haft et skær af: ”sådan er den eviggyldige økono-
miske sandhed” over sig. Men alle epoker skaber sine anomalier, og før 
eller siden kommer også Chicago-skolen til kort. 
 Der er en ny økonomi på vej? 
 Nok ikke lige med det første, men det skulle være mærkeligt om vi 
ikke om en 10-15 år begyndte at prioritere visse ting anderledes. Det hæn-
ger sammen med de andre penduler. 
 Voksenheden?  
 Hvis den slår igennem. Og det hænger også 
sammen med foragtcentrifugen. 
 En af de ting som vi sjældent skænker den sto-
re opmærksomhed er nemlig selve samfundet. Vi 
brokker os over det og giver det gerne skylden for al-
le mulige elendigheder, men helt grundlæggende at værdsætte det, dét er vi 
faktisk ikke vant til. Tværtimod tager vi i høj grad bare samfundet for givet, 
som noget der bare ”er der”. 
 Men det er det vel også?  
 Fordi sådan har det ”lissom bare altid været”. 
Men det kommer jo ikke ud af ingenting, samfundet. 
Tvært imod er det jo blevet til som resultatet af en 
lang historisk, shamanistisk, religiøs, politisk, kultu-
rel, økonomisk og alt i alt memetisk proces. – Hvad 
var det ordet ”sam-fund” betød? 
 At individer har fundet sammen, fordi det var så-
dan de klassiske økonomer tænkte om samfundet? – De 
tænkte det ikke den anden vej rundt, hvor samfundet kom først, og individerne 
opstod ud af dét. 
 I de oprindelige, små samfund opstod individet ud af samfundet. 
Men i de store, moderne samfund, dér må vi sige at samfundet netop er 
blevet til ved at folk; individer og grupper af folk, har fundet sammen om at 
løse en række opgaver som de ikke ville have kunnet løse hver for sig. Sim-

Økonomien i 
fremtiden 

People only accept a change of state 
out of necessity. 

Playing the Future 
Douglas Rushkoff, 1996 

Sikringen af 
samfundet 

Market relations are simply not a 
surrogate for social relations, let alone 
for democratic social relations, and it 
is only the zealous proponents of 
capitalism (what Robert Kuttner calls 
its utopian incarnation) who pretend 
otherwise. 

Jihad vs. McWorld 
Benjamin R. Barber, 1995 
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pelthen fordi der ellers ikke ville være noget der fungerede. Hvis vi vil have 
nationalstater og ”kontinentalstater”, hvor folk umuligt kan kende hinan-
den fra fødslen eller gennem almindelig social interaktion, så er vi nødt til 
at ville samfundet og sørge aktivt for at få det til at fungere. For uden et 
samfund er der ikke noget netværk at være individ i. Inden for økonomien 
handler den nuværende nyliberale pendulepoke om alles individuelle ego-
projekt, men dét kan jo kun lade sig gøre, fordi der er et fællesskab at sætte 
sig selv i scene i og skabe sin økonomiske velstand i. Det er i virkeligheden 
ligesom med kulturen som vi talte om tidligere: det ville være skønt, hvis 
der var nogen der holdt liv i Grundtvigs salmer uden at jeg selv behøvede 
at synge dem. På samme måde ville det være skønt, hvis alle de andre op-
retholdt samfundet, så jeg kunne skide på alle reglerne og gøre, hvad der 
passer mig. 
 Men sådan fungerer det ikke? 
 Samfundet hænger kun sammen, så længe vi hver især spiller med på 
de regler som samfundet har. Det er ligesom med trafik: vi vil alle sammen 
gerne hurtigt frem, vi ville også gerne have lov til at køre over for rødt, men 
hvis alle gjorde det, ville ingen af os komme nogen steder overhovedet. 
Ergo accepterer vi reglen om ikke at køre over for rødt.  
 Hvis et enkelt mem – at standse for rødt – får lov at mutere en lille 
smule, så man liiige når over i sidst øjeblik og hænger med bagenden uden 
for fodgængerfeltet, så bliver konsekvensen at trafikken påvirkes totalt, bli-
ver mere usikker for alle, at lyskrydsene kommer til at tage længere tid at få 
ryddet, og ergo kommer det til at tage en del længere tid, inden nogen kan 
komme over for grønt bagefter.  
 Fremtidens samfund er noget vi hver i sær bliver nødt til aktivt at væl-
ge til. Hvis vi er glade for at alle de andre idioter i trafikken ikke selv kan få 
lov at vælge, om de har lyst at standse for rødt, og hvilken side af vejen de 
gerne vil køre i, så bliver vi også nødt til selv at acceptere at de samme reg-
ler gælder os. Det kræver nok en vis modenhed at acceptere den slags spil-
leregler, men det burde vel ikke være uoverkommeligt. – Eller hur? 
 På grund af den øgede kompleksitet, indvandringen, udvandringen, 
den konstante flytten rundt, de mange subkulturer og i det hele taget det 
multikulturelle samfund, så er vi alle sammen tvunget til at leve side om 
side med folk der er anderledes, og i den form for virkelighed er vi nødt til 
aktivt at skabe samfund for at have en virkelighed at fungere i, for at have et 
sted at leve vores eget projekt ud. Vi bliver med andre ord nødt til at bygge 
samfund i stedet for at splitte dem ad, sådan som det har været tilfældet 
både i den postmodernistiske epoke fra ’68 til 2000 og i den nyliberale øko-
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nomi fra 80’erne og frem til i dag og nogle år endnu. Og det bliver noget vi 
bliver nødt til at vælge aktivt til, for det kommer ikke til at ske af sig selv. 
 Derfor bliver mit helt konkrete bud på den næ-
ste økonomiske pendulepoke – som alt andet lige vil 
komme i løbet af nogle år – at den nuværende nylibe-
rale økonomi vil komme til at træde i baggrunden for 
en demokratisering af samfundsøkonomien, en øko-
nomi, hvor pengene ikke bare bliver overladt til sig 
selv, men hvor det kapitalistiske system kommer til 
at stå i samfundets tjeneste og ikke omvendt, sådan 
som det er nu. 
 Det lyder godt nok ikke særligt sandsynligt! 
 Men det gør modreaktionerne jo aldrig. Netop fordi de er modreak-
tioner og vi har vanskeligt ved at forestille os at vi en dag skulle komme til 
at opføre os stik modsat af, hvordan vi opfører os lige nu. Men før eller si-
den bliver anomalierne for store, og så trænger vi til forandring. 
 Forudsætningen for den nyliberale økonomi er 
at økonomisk vækst er godt. Det er faktisk hele for-
udsætningen for kapitalismen: den kan simpelthen 
ikke håndtere stagnation uden at kollapse og bringe 
samfundet i en situation, hvor hele bunden af øko-
nomien sulter.  
 Men da vi allerede er ved at dø af materiel over-
flod og mangel på mening i tilværelsen, så vil værdi-
sættet for, hvad der er god økonomi før eller siden 
forandre sig. Dummere er vi trods alt heller ikke. Mit 
gæt er at det politiske system, de demokratiske insti-
tutioner, de frivillige foreninger og lokalsamfundene 
bid for bid – dét der på engelsk hedder civil society – vil tilbageerobre sam-
fundet og de mest værdifulde memplexer fra de multinationale mærkevare-
firmaer og tv-skærmene.  
 Det vil dels komme til at ske gennem geneksproprieringer af en ræk-
ke virksomheder – eller i hvert fald en langt stærkere politisk overvågning 
af de store udbydere – når det viser sig at forsyningssikkerhed har større 
betydning end lave priser og alle mulige hurlumhej-tilbud. 
 Som for eksempel? 
 Den elektricitet og telefoni du selv nævnte lige før. Simpel spilteori: 
på et liberaliseret elmarked er der ingen udbydere som har interesse i at væ-
re den der investerer mest i at vedligeholde selve el-nettet, med mindre de 

Den næste økonomi 
Under the cover of their post-World 
War II “free market” revolutions, both 
Japan and Germany actually pursued 
aggressive national economic policies. 
Franklin Delano Roosevelt’s New Deal 
did as much to save capitalism from 
self-annihilation as it did to save the 
American people from capitalism’s 
social ruthlessness.  

 

Neither Reagan’s America nor That-
cher’s England could have pursued the 
illussion of a return to pure laisse<faire 
without all of the benefits of several 
generations of an interventionist 
government and a mixed economy 
(as Reagan learned when he toyed 
briefly with a revision of the Social 
Security system). Truly free econo-
mies in this century have always been 
mixed economies in which democratic 
governments have balanced the 
interests of economic utility and 
social justice. 

Jihad vs. McWorld 
Benjamin R. Barber, 1995 
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andre spillere på markedet også spytter i kassen. Det er der ingen garanti 
for at de andre gør, med mindre der er en skrap offentlig kontrol eller der 
skabes en ordning i branchen, hvor konkurrencen på dét område sættes ud 
af kraft, og alle investerer i fællesskab. Men hvem skal regulere det, uden at 
også dét samarbejde bliver umådeligt komplekst og begynder at suge præ-
cis de samme ressourcer som man tidligere klandrede staten for at spilde, 
og som var grunden til at markedet skulle privatiseres og effektiviseres in 
the first place? Hvis ikke konkurrenterne skal havne i en Nash-ligevægt, hvor 
ingen tager sig af noget som helst, andet end deres eget overskud, så vil den 
private drift af elmarkedet før eller siden kræve lige så mange støttefunktio-
ner som det tidligere statsligt styrede udbud gjorde. Den eneste forskel er at 
vi med konkurrence mellem private udbydere som forbrugere også kom-
mer til at betale for deres reklameomkostninger.  
 Men har der ikke været noget fremme om at folk ikke skifter elselskab, selvom 
der er prisforskel? 
 Jo. Og ved du, hvorfor de ikke gør det? 
 Fordi det er for komplekst at skulle sætte sig ind i alle tilbudene hele tiden og 
skifte både vandforsyning og elforsyning og telefonselskab og internetudbyder og 
bank og forsikringssselskab? 
 Og fordi strøm er en ret kedelig ”vare”. Bare der kommer lys ud af 
lamperne, når vi tænder for kontakten, så er vi i bund og grund hamrende 
ligeglade med, hvem der har leveret den. Det eneste som måske kunne gøre 
en forskel i den sammenhæng, det var hvis man kunne købe ”økologisk” 
energi og selv vælge, om man ville fyre med strøm fra vindmøller eller 
atomkraft, men den mulighed eksisterer mig bekendt ikke endnu, og så kan 
det sgu være det samme.  
 Så slut med privatiseringerne? 
 Slut med ikke at kunne se forskel på varer og 
ydelser i hvert fald:  
 Varer er ting som for eksempel sko, biler, skjor-
ter og marmelade, hvor der rent faktisk er en forskel 
på produkterne med hensyn til pris, kvalitet, stil, smag, farve, indhold, 
fremstillingsmetode og så videre. 
 Ydelser er alle de produkter, hvor vi ikke kan 
se forskel på, om det har det ene navn eller det andet.  
 Strøm, varme, telefonforbindelse, vand, togdrift – 
kollektiv transport i det hele taget? 
 Der er alligevel kun ét sæt skinner mellem Roskilde og København: ét 
i vestgående retning og ét i østgående. Når først du som kunde sidder i toget,  

Varer og ydelser 
Efter grundig resarch er magasinet 
(Capital) nået frem til, at op mod 1,5 
millioner pakker forsvandt fra det 
franske postsystem i fjor. Og der er 
vitterlig alt i de forsvundne pakker: 
dvd’er, ipods, tøj, bøger og computer-
tilbehør. (…) 

For den heftigt voksende e-handel 
repræsenterer de ca. 100.000 
forsvundne forsendelser en værdi på 
omkring 70 mio. (…). 
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så er du udelukkende interesseret i at komme godt 
og sikkert frem og helst til tiden. Du er fløjtende lige-
glad med, om Harry og Bahnsen har prøvekørt turen, 
eller om du selv skal have madpakke med. Toget er 
ikke et fly, og det bliver det heller aldrig. Grunden til 
at de overhovedet serverer mad ombord på flyene er 
jo ikke at flypassagerer ikke kan finde ud af at smøre madpakke, det er for-
di personalet helst vil have at passagererne ikke begynder at rejse sig op og 
strække benene undervejs. Derfor har man fundet ud af at servere noget for 
dem med jævne mellemrum, så de dels bliver afbrudt i at kede sig, og dels 
bliver siddende så længe der er mad på bakken foran dem.  
 På flytrafikken giver det mening med konkur-
rence, fordi der ikke skal bygges et nyt luftrum, hver 
gang konkurrencen over for passagererne skal øges. 
Lufthavnene – som kræver jord – kan drives uafhæn-
gigt af de fly, hvor den egentlige konkurrence foregår. 
 Som kunde vælger jeg mellem flyselskaberne, ikke mellem lufthavnene? 
 Man vælger nu en gang at flyve derhen, hvor man skal, uanset hvor-
dan lufthavnen tager sig ud. Det er kun enkelte storbyer, New York for ek-
sempel, hvor der er så meget flytrafik og afstanden mellem lufthavnene er 
så lille at der kan være tale om at lufthavnene reelt konkurrerer. 
 Hvis der skulle være reel konkurrence om togpassagererne, så skulle 
der være konkurrerende banestrækninger. Det samme gælder med el, vand, 
varme og telefoni. Kort sagt alle de ydelser som kræver vedligeholdelsen af 
et fysisk netværk for at du overhovedet kan modtage ”varen”.  
 Dem giver det ikke mening at privatisere? 
 Vi ender bare med monopoler som ikke er i samfundets tjeneste, men 
som skal sikre deres eget overskud til aktionærerne, og så er vi som borgere 
og forbrugere ikke et hak bedre stillet. – Det bedste eksempel er postvæsenet.  
 Som skal liberaliseres i hele EU? 
 Og som er blevet delvist liberaliseret allerede. 
 I virkeligheden kan det slet ikke betale sig at have postkasser som 
skal tømmes og at udbringe breve til private som bor langt ude på landet. 
Fortjenesten ligger på de store forsendelser af firmapost, især den der ud-
bringes inde i byerne. Derfor blev de europæiske og det amerikanske post-
væsen – der startede som private kurérselskaber – til statsmonopoler der 
havde pligt til også at sikre postombæring dér, hvor det ikke var rentabelt. 
Som betingelse for pligten til at bringe et postkort ud til tante Anna langt 
ude på landet fik de monopol på den indbringende del af forretningen. 

Den skyldige er ifølge den stærkt 
venstreorienterede fagforening Force 
Ouvrière privatiseringen og den øgede 
konkurrence, der har bevirket, at en 
stor del af såvel sortering som udde-
ling er udliciteret til underleverandører, 
som bruger vikarer, hvis moralske 
habitus tilsyneladende ikke er lige så 
uanfægtelig og uplettet som de 
edsvorne funktionærbudes. 

 

Påstanden kan imidlertid ikke affejes 
som rent ideologisk, for ifølge chefen 
for e-butikken rueducommerce.com er 
svindet størst omkring sommer- og 
juleferier – hvor brugen af vikar-
bureauer er størst. 

Posten kan have lange fingre 
Politiken 24. august, 2007 
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 Firmaposten? 
 Et fungerende postvæsen som sikrede informa-
tionsstrømmen for både firmaer og private, var én af 
forudsætningerne for at industrisamfundet overho-
vedet kunne blive til noget. 
 I takt med de seneste 20 års privatisering og liberalisering af posten er 
servicen over for privatkunder støt og roligt faldet, og samtidig er portoen 
steget. Hvis diverse postvæsener rundt omkring liberaliseres totalt, så vi 
skal til at betale den reelle pris for privatpost, så kan du godt vinke farvel til 
daglig udbringning af post i boligområder og landdistrikter, og du kan se 
frem til at et privat brev kommer til at koste omkring en krone grammet. 
 Men er et fungerende postvæsen ikke en samfundsfunktion? Er det ikke en 
del af et fungerende samfund at jeg kan regne med min post? 
 Jo. Og hvorfor liberale regeringer og økonomer af Chicago-skolen 
ikke kan se dét, det forstår jeg simpelthen ikke. De er jo ikke underbegavede 
som sådan. – Dét med samfundsfunktionen gælder efter min bedste over-
bevisning også rent vand, elektricitet, varme, hospitaler, grundskoler, tog-
drift, domstole, fængsler, vejvæsen, forsvar, civilforsvar, politi, telefoni, kabel-
forbindelser, gadebelysning, kloakering og kystsikring i tilfælde af at ver-
denshavene begynder at stige.  
 Så slut med privatiseringerne? 
 Slut med ukritisk privatisering i hvert fald. Og muligvis en samfunds-
mæssig tilbageerobring af visse væsentlige forsyningsområder. – I en verden 
som bliver mere og mere kommerciel, og hvor penge er det eneste der regnes 
for noget, er det jo i virkeligheden dybt åndsbollet at staten sælger det ene-
ste den reelt har at handle med: en velfungerende infrastruktur. Det svarer 
til at sælge huset og bilen, æde alle pengene op og brænde sine eksamens-
beviser, og så gå ud i verden og tro at der er nogen der gider tage én seriøst. 
 Privatiseringerne er reelt demokratiet der afvikler sig selv? 
 Man skal passe på, hvem man kalder landsforræder, men jeg synes at 
de folk der sælger ud af arvesølvet bør tænke sig rigtigt godt om! 
 Et andet bud på den økonomiske fremtid er at 
vi vil se en lovgivning som kommer til at favorisere 
lokal produktion frem for international bevægelig-
hed. Dels af miljøhensyn, dels fordi vi er nødt til at 
have et varieret arbejdsmarked, hvis samfundet skal 
kunne hænge sammen. Det kan ikke lade sig gøre 
uden en varieret produktion, og en varieret produktion er det samme som 
et bredt spektrum af niveauer af kompleksitet. 

 

For example, there is no way to justify 
our present public monopoly of the post 
office. 

Capitalism and freedom 
Milton Friedman, 1962 

Lokalt globalt 
The new freedom of capital is remi-
niscent of that of the absentee land-
lords of yore, notorious for their much 
resented neglect of the needs of the 
populations which fed them. 

Globalization 
Zygmunt Bauman,  
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 Sig lige dét igen! 
 Hvis samfundet skal kunne hænge sammen, så er samfundet nødt til 
at have både højkomplekse og lavkomplekse virksomheder. Dels kan det 
ikke nytte noget at alle de højkomplekse virksomheder ligger i én del af 
verden, og alt det lavkomplekse ligger på et andet kontinent. Det fører kun 
til sårbarhed for begge slags økonomier. Dels er det væsentligt at både de 
dummeste og de kvikkeste kan finde arbejde i alle typer af samfund.  
 Hvis vi udelukkende har højkomplekse jobs i vores del af verden, så 
kobler vi jo hele den dårligst begavede del af befolkningen af arbejdsmar-
kedet og er nødt til at betale dem for ikke at dukke op på vores arbejdsplad-
ser, hvor de bare kommer til at gå i vejen.  
 Og hvis vi samtidig udelukkende har lavkomplekse jobs i andre dele 
af verden, så vil deres kvikkeste hoveder jo skynde sig væk derfra og strøm-
me til vores samfund, hvor de kan udnytte deres evner til det yderste og 
oven i købet blive betalt klækkeligt for det.  
 Er det ikke allerede sådan det er? 
 Det kan sagtens blive mere ekstremt, og det kan også risikere at gå 
helt galt. 
 Som en tredje ting vil vi formodentlig også se langt flere overnationa-
le politiske institutioner og reguleringer, end det er tilfældet i dag. XIV 

 Altså handelsaftaler, WTO og den slags? 
 I stedet for at slippe alle markedskræfterne fri 
på en gang – sådan som det er målet i øjeblikket, tak-
ket være blandt andet Chicago-skolen – så bliver vi 
nødt til at skabe nogle rammer for den internationale 
økonomi som beskytter de svage økonomier i stedet 
for at tvinge dem til at åbne deres markeder for vores produkter. Prisen for 
ikke at gøre det bliver en endnu større turbulens, fordi det kun vil medføre 
endnu større kompleksitetsubalancer mellem økonomierne. Så også inter-
nationalt bliver vi nødt til at vælge samfundet, hvis det ikke bare skal blive 
alles kamp mod alle. – Hvis frihandel i øvrigt var så vigtig for Europa og 
USA, hvis vi virkelig mente det, så opgav vi vel også bare vores toldmure 
uden at behøve kræve det samme af de svagere økonomier? Eksemplet er 
som bekendt den bedste læremester. 
 Men det gør vi ikke? 
__________________________ 
XIV: PS: Isär med hensyn til disse omraader Knallhatt kommer ind paa noen intressante lösningsmodeller i 
Baade-Og Fredag. Det samme gälder med hensyn mulihederne for og omstrukturer vors nationale, kontinen-
tale og globale ökonomi, så der blir rettet op paa noen a problemerne. I Fredag han osse opstiller fler langt 
mer konkrete scenarier for, hvordan udvikingen ku komme til og forlöbe set fra hans 2002-2009-perspective. 
Ikk uintressant läsning, tingenes udvikling taet i betragtning. Vi fortsat haaber vi faar raad til osse og udgi de 
to siste volumes i serien. 

Internationalt  
To put it in a nutshell: rather than 
homgenizing the human condition, the 
technological annulment of temporal/ 
spatial distances tends to polarize it. 

Globalization 
Zygmunt Bauman, 1998 
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 Nej, det gør vi sjovt nok ikke, og grunden til at 
vi ikke gør dét, det er at vi udmærket godt ved at 
grundlaget for vores egen velstand, grunden til at vi 
selv kunne gennemføre en industriel revolution for 2-
300 år siden, det var at vores egne små økonomier 
var beskyttede mod konkurrence udefra. De enkelte 
økonomier fik lov til at leve i tryghed bag høje pro-
tektionistiske toldmure, og dét som det var for dyrt 
at fremstille, det ”fik” vi gratis ved at tage ud i verden og stjæle det. Enten 
billig arbejdskraft i form af slaverne, eller råvarer som vi udførte uden at 
betale noget. Samtidig blev overskuddet af vores investeringer på den ene 
eller den anden måde kanaliseret rundt i vores egne samfund; det forsvandt 
ikke ud af landet – netop på grund af toldmurene. 
 Det var dét vi talte om, mens vi spiste: arbejdere og investorer tilhørte sam-
me økonomi? 
 Og derfor fik de i længden glæde og gavn af hinanden, og velstanden 
steg i hele samfundet. 
 Fordi vi havde et skattesystem som udjævnede forskellene? 
 Samtidig med at vi fik p-piller og fri abort. 
 Og før dét: krig og Marshall-hjælp? 
 Dét hjalp også. Men over for en global problemstilling er det trods alt 
nok bedst at ønske sig en form for økonomisk udligning og p-piller; krig 
skal man ikke ønske sig, og økonomisk hjælp fra andre planeter kommer 
der næppe!  
 Men dét var et sidespring. Dét jeg ville frem til, var nødvendigheden 
af at vælge samfundet. Både nationalt og globalt.  
 Men sker dét? 
 Bortset fra de økonomiske børnesygdomme og 
enkelte teenage-økonomers modvilje, så skal det nok 
komme. Nationalt – i dét omfang at vi stadig har na-
tionalstater som vi kender dem, men så i hvert fald 
lokalt – vil vi se at en række samfundsopgaver vil bli-
ve trukket tilbage til samfundets og demokratiets kontrol.  
 En af konsekvenserne af de mange privatiseringer har jo blandt andet 
været at når de opgaver som tidligere blev varetaget af staten, kom på pri-
vate hænder, så mistede de den symbolværdi som de tidligere havde for 
samfundet. Dengang vi havde statsbaner, så var det uniformerede persona-
le et symbol på at vi som demokratisk samfund havde valgt at visse opga-
ver var væsentlige for os som fællesskab. Det var væsentligt at vi i vores 

 

Ja, en lysende Fremtid vi spaa, 
For Fabrikkerne de vil florere 
Og Fortjenesten stadig formere, 
Naar vi fast og forenede staa! 
Lad som sidste ”Accord” tone fri 
I et ”Leve” de travle Fabrikker, 
Derpaa skaalen begejstret vi drikker 
For den danske Papirindustri 

Festsang i anledning af De Forenede 
Papirfabrikkers 10 års jubilæum 

15. september 1898 

Det synlige samfund 
Forbrugermarkedet kan under ét 
betragtes som en institutionaliseret 
“exit” fra politikken – eller som en 
særdeles lønsom tillokkelse, der skal 
anspore de potentielle forbrugere til i 
stimevis at forlade den politisk-
bureaukratiske styrings trøstesløse og 
utiltalende verden. (…) 
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samfund havde en kollektiv infrastruktur som kunne fragte os rundt. Den-
gang der sad en uniformeret dame i billetlugen, var samfundet synligt. I 
dag er det billigere med en billetautomat. Automater skal ikke have over-
enskomstmæssig løn og kaffepauser, og når investeringen først er foretaget 
én gang, så skal den bare have lidt strøm og tømmes for mønter. På papiret 
er det markant billigere, men til hvilken pris?  
 Der er ikke noget sted, vores fællesskab kommer til 
syne gennem mennesker? 
 Samfundet har i bogstaveligste forstand ikke 
noget menneskeligt ansigt! 
 Det samme gælder politiet og sygehusene. Med 
offentlige sygehuse blev vores fælles interesse i at sik-
re sundhed til hele befolkningen synlig, simpelthen 
fordi sygeplejerskerne og lægerne gik rundt i nogle 
kitler med et lille mærke på brystlommen, hvor der 
stod, hvem der havde ansat dem. Nemlig os alle sammen.  
 Men det har vi jo stadigvæk? De offentlige sygehuse er jo ikke helt væk? 
 Og gudskelov for dét! Men det er ikke længere 
dér folk tager hen, hvis lokummet virkelig brænder. 
Når man virkelig er i nød, så er det ikke længere fæl-
lesskabet det springer til og yder den bedste hjælp. 
Har man en sygeforsikring, så falder valget på et pri-
vathospital. – Nu er jeg så tilfældigvis af den opfattel-
se at der er sundt med konkurrence, og der er ingen 
tvivl om at valgfriheden og muligheden for at kunne 
betale sig fra ventelister er en fremragende ting, men 
det er et spørgsmål om balance, og det er et spørgsmål 
om, hvad det er for et samfund vi ønsker at leve i. Det samme gælder, når ro 
og orden i højere og højere grad bliver et spørgsmål om private vagtværn 
og videoovervågning. Hvis det eneste vi som samfund har at tilbyde hinan-
den, er overvågningskameraer og massive politistyrker der kun har ressour-
cer til at rykke ud, når der er optræk til virkelig ballade, så har vi udelukken-
de iscenesat vores samfund og vores fællesskab som en slags kontrollant. 
 Big Brother? 
 Hvis vores samfund, vores fællesskab ikke kan træde i karakter med 
synlige omsorgsfunktioner, men det eneste sted den opvoksende generation 
møder samfundet, dét er, når de skal have tæsk, så er der jo ikke noget at 
sige til at de vender samfundet ryggen! – Eller rettere sagt: der er slet ikke 
noget samfund at vende ryggen til, og derfor kommer de til at stå og dreje 

Bevægelsen ind på markedet frem-
skyndes af såvel “skub” som “træk”-
kræfter. Mennesker er lede og kede af 
overfyldte klasseværelser, af offentlige 
transportmidlers trøstesløse interiører 
og generelle upålidelighed, af lange 
køer og af den rutineprægede service, 
der ydes af det overbebyrdede og under-
finansierede offentlige sundhedsvæsen 
– og derfor længes de efter at kunne gå 
”til en læge, de selv har valgt, på et 
hvilket som helst tidspunkt”, eller sende 
deres børn i ”en skole, de selv har valgt, 
og som ledes af de undervisere, de selv 
har valgt”. 

 
Jo mindre tilfredsstillende, jo mere 
kvælende den offentlige, politisk sty-
rede arena fremstår, jo mere brænder 
borgerne efter at “købe sig fri” af den. 
Hvis de var i stand til det, ville de lægge 
enhver form for offentlig, politisk ad-
ministreret service bag sig. Jo flere af 
dem der gør det, jo mindre bliver rå-
styrken eller den rene og skære irrita-
tionskraft hos dem, der ikke har råd til 
at tage springet, og jo mindre pres læg-
ges der på regeringen for at forbedre 
arbejdskvaliteten i den offentlige sektor 
og gøre dens service mere tillokkende. 

Frihed 
Zygmunt Bauman, 1988 

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


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

396 

rundt på stedet uden at nogen opdager at de gør oprør. Vi er alle sammen 
så optagede af vore eget egoprojekt at det obligatoriske teenageoprør hos 
den opvoksende generation kun bliver synligt, hvis de tager rigtigt kradse 
midler i brug. 
 Men så står politiet til gengæld også klar med crowd control, skjolde og ned-
slået visir? 
 Og hvem er det politiet beskytter sig imod? Vrede kosakker i blodrus 
eller krigeriske stammehøvdinge fra Afrika? Horder af gale muslimer som 
vælter ind over grænserne? Nej, det er vores egne gymnasieelever og deres 
jævnaldrende fra vores nabolande og militære alliancepartnere. Hvis ikke 
dét er en demokratisk falliterklæring, så ved jeg ikke, hvad det er!  
 Før eller siden er vi nødt til at skabe følelsen af at der rent faktisk er et 
samfund at være i opposition til og individ i, for ellers ender det i uorden 
og kaos. Spørgsmålet er bare, hvor kaotisk det behøver at blive, før vi ven-
der skuden og begynder at bygge op igen i stedet for konstant at splitte tin-
gene ad.  
 Men kan det overhovedet lade sig gøre at skabe et samfund med alle de om-
sorgsfunktioner du taler om, når du selv har tegnet Malthus’ kurve med alle de 
komplekse forventninger? – Lad mig lige finde den... dér!  
 Er den ikke netop udtryk for at offentlige hospitaler 
slet ikke kan klare efterspørgslen, uanset hvor mange pen-
ge vi poster i systemet? At politiet slet ikke kan opklare 
alle de former for forbrydelser som nye former for kom-
pleksitet medfører? Kurven må jo blandt andet betyde at 
hvis politiet skal være i stand til at tage sig af de mest 
komplekse former for kriminalitet: hackere, økonomisk 
kriminalitet, mafiavirksomhed, narkotikahandel, hele den 
organiserede kriminalitet, menneskehandel, internetpædo-
fili og terrorbekæmpelse, så må de slække på ambitions-
niveauet ”i bunden”, lade de små fisk slippe? – Så er det 
vel meget naturligt at de ikke har ressourcer til at gå 
rundt i byen og hjælpe ænder over gaden? Så er det vel en 
naturlig konsekvens at indkøbscentre og handelsstandsforeningerne i de små 
provinsbyer hyrer private vagtværn til at skabe kontrol? 
 Præcis. Derfor bliver vi også før eller siden nødt til at indse, hvor de 
egentlige problemer ligger henne, nemlig i det manglende fællesskab, det 
manglende sam-fund. Når først dét bliver genetableret, så kan vi nemlig 
også pille alle overvågningskameraerne ned igen. – Eller i hvert fald behø-
ver vi ikke reparere dem, efterhånden som de går i stykker. 
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 Det kan godt være at det tager noget tid – og alle de memer og penge 
som befinder sig i overvågningsindustrien, vil også stritte frygteligt imod – 
men en skønne dag piller vi dem ned. XV 

 Det kommer bare ikke til at ske, så længe børn og unge – specielt dem 
der tilhører forskellige etniske, kulturelle eller religiøse minoriteter, og som 
derfor føler sig endnu mere udenfor – i løbet af deres opvækst kun møder 
samfundet som en bussemand og absolut ikke som et samfund det er mu-
ligt at deltage aktivt i, eller et samfund der er grund til at vise respekt. 
 Den vigtigste opgave for fremtidens politikere, dommere, erhvervs-
ledere, politi, lærere, øvrighedspersoner, præster og økonomer bliver, med 
andre ord, ikke at skabe økonomisk vækst – det har vi prøvet, og det blev vi 
kun lykkeligere af indtil en vis grænse – men derimod at sikre at alle i sam-
fundet føler at de har en plads i fællesskabet, føler at de har noget at bidrage 
med til samfundet.  
 Så slipper vi også for ”hjemmedyrkede” terrorister? 
 Der skal nok mere til, men det går under ingen 
omstændigheder uden! 
 Derfor er det væsentligt med et varieret arbejds-
marked, et arbejdsmarked med forskellige niveauer 
af kompleksitet. Den opgave kan kapitalismen eller liberalismen ikke klare 
alene, ikke uden at være hjulpet af en målrettet politisk indsats. Overladt til 
sig selv skaber det kapitalistiske memplex alt for store ekstremer: ekstrem 
rigdom og ekstrem fattigdom, ekstremt høj kompleksitet og ekstremt lav 
kompleksitet. – Og det samme gjorde det kommunistiske-skråstreg-socialis-
tiske memplex, så du behøver ikke at hive Marx og revolutionen frem igen!  
 Det var egentlig heller ikke dét jeg sad og pønsede på. Dét jeg tænkte på var 
at det er mere som om de to systemer – det liberale og det socialistiske – hver især 
har en indbygget drift mod at skabe ekstremer? Og ekstremer skaber turbulens, når 
barriererne mellem dem bliver nedbrudt? Men tilsammen er de to modpoler som er 
nødt til at holde hinanden i skak? De komplementerer hinanden? 
 Verden er en proces, og ingen af de to løsninger rummer den ende-
gyldige sandhed. Enten-elleret fungerer ikke. Både kapitalismen – eller libe-
ralismen eller hvad vi nu skal kalde den – og socialismen må erkende egne 
og andres både styrker og svagheder. 
 Se sig selv udefra? 
 Bingo! 
________________________ 
XV: PS: Igen jeg har no clue hvordan Knallhatt ku ha en saadan optimism. Maaske han i virkliheden trode 
heller ikk paa det self? I Baade-Og Torsdag i hvert fald han har en langt bedre og mer nuancert – og skrämne 
präcis! – gennemgang a overvaagningssamfundets muliheder og perspektiver. 

One way or another, the fanatic is 
more interested in you than in 
himself, for the very simple reason 
that the fanatic has very little self or 
no self at all. 

How to cure a fanatic 
Amos Oz, 2002 
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 Ét eller andet fuzzy sted inde i midten bevæger den-for-tiden-bedste-
løsning sig, og når vi tilstrækkeligt længe har ligget ude i den mere markeds-
økonomiske ende, så vil vi trække tilbage mod en samfundsmæssig regule-
ring af økonomien. Om det lige er socialismen der er den egentlige modpol, 
eller det er kommunismen – kært barn har mange navne – dét er svært at 
sige. Men hver især er socialisme og liberalisme ekstremer, og hver især ska-
ber de ekstremer, og hvis der kun er ekstremerne uden noget midterfelt, så 
kollapser skillevæggen mellem ekstremerne før eller siden, og så har vi bal-
laden. Derfor kan ingen af systemerne stå alene. Forudsætningen for at vi 
har så meget velstand at vi i fremtiden kan vælge at træffe de nødvendige 
beslutninger, er blandt andet kapitalismen og liberalismen, men nu kan den 
form for økonomi og samfundsindretning ikke stå på egne ben længere.  
 Den skaber for mange anomalier?  
 Udfordringen bliver derfor at gøre plads til at 
også de intellektuelt, fagligt og socialt svage – alle 
dem som ikke mestrer kompleksiteten, den konstante 
omskiftelighed og kravet om selviscenesættelse og 
selvrealisering – oplever at der er brug for dem i samfundet. På deres egne 
præmisser, vel at mærke; uden at de skal gøres til noget de ikke er. 
 For at samfundet kan hænge sammen og skabe grundlaget for det in-
dividuelle egoprojekt og den personlige udfoldelse; for at alle vi som godt 
kan finde ud af at begå os i kompleksiteten, skal have et kanvas at male vo-
res individuelle maleri på, så er det pinedød nødvendigt at flertallet føler 
både tryghed og at de gør nytte, så de også kan male deres maleri. Alle os 
med de mange ressourcer er nødt til at sørge for at de svageste ikke hele 
tiden ligger under for konstant stress og fare for at blive udstødt. Og dét 
gælder både lokalt og globalt. 
 Det er store krav at stille? 
 Alt andet vil være samfundsmæssigt og økonomisk selvmord.  
 Det sjove ved det er jo at hos jæger-samlerne fungerer det udmærket. 
I de gamle landsbysamfund gik det også fint. I en landsby med 500 menne-
sker er der jo ikke nogen som er hjemløs eller går ledige rundt til ingen nyt-
te. Det kan godt være at de som ikke havde alt for meget mellem ørerne, fik 
lov til at sove ude hos køerne og skide på møddingen sammen med grisene, 
men levestandarden var jo ikke højere på landet for 150 år siden. Folk sør-
gede for hinanden og sikrede at alle i landsbyen fik noget at spise og et sted 
at sove. Blandt de af vores indvandrere som kommer fra ikke-industrialise-
rede samfund, tager man sig jo også af hinanden. Hvorfor skulle vi ikke 
kunne gøre det samme, når vi lever i materiel overflod? 

In the twenty-first century, the groiwing 
disparities between those who adapt 
well ant 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. 

The Enginuity Gao 
Thomas Homer Dixon, 2000 
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 Fordi vi kun er hjælpsomme, når vi er tvunget til 
det? I samfund, hvor der ikke er mere end 500 medlemmer 
og alle kender alle, der er det naturligt, fordi man er tættere 
på hinanden – både fysisk og familiemæssigt – elendigheden 
er synlig på en anden måde, man kan ikke bare ignorere 
den? 
 Og derfor er vi nødt til at udvikle kollektiv 
selverkendelse og klaroverhed som også omfatter de problemer som ikke er 
synlige for os i vores egen dagligdag, og som ligger uden for vores person-
lige vennekreds og livsstilsområde. 
 Men gør vi ikke allerede dét med social hjælp og via skatten? 
 I socialstaten betaler vi folk som er alt for anderledes eller ringere 
stillet end os selv, til at holde sig væk fra dér, hvor vi andre gerne vil have 
det sjovt, for eksempel på arbejdet, og vi flytter der hen, hvor vi kan slippe 
for at se eller omgås dem der er fattige eller bare generelt utjekkede. – Hvor 
mange stiknarkomaner bor der i din opgang? 
 Jeg bor på Vesterbro, så der ligger faktisk folk og fixer på gaden eller i porten 
og inde i vores gårdhave, hvis man glemmer at lukke ordentligt efter sig. 
 Jamen det er jo glimrende! Hvor mange af de der narkomaner har du 
nogen sinde sagt dav til, og hvor ofte har du været nede at drikke en kop 
kaffe på et af deres væresteder? 
 Aldrig. – I get your point... 
 Du er med garanti én af dem der dukker op på generalforsamlingen i 
ejerforeningen og brokker dig over at folk aldrig sørger for at lukke porten 
ordentligt? 
 Så er det nu, jeg skal lade være med at indrømme at jeg faktisk aldrig har væ-
ret til en af vores generalforsamlinger... ikke? 
 Fordi du gider ikke alt det demokratiske ævl, hvor man skal sidde og 
ødelægge en hel aften for at få fællesskabet til at fungere? 
 Det plejer at være Thomas der deltager. 
 Dine røde plageånder i lilleskolen ville have været stolte! 
 Jeg så faktisk én af dem sidde nede på Halmtorvet og spise østers her for ikke 
så længe siden... 
 Og så gik du hen og sagde ”Proletarer i alle lande, forener Eder!”? 
 Nej, jeg gad faktisk ikke en gang gå hen og hilse. Lige så snart jeg så ham, fik 
jeg de her flash-backs til 3. klasse, hvor vi lærte at prise Kulturrevolutionen og for-
svare at de kinesiske bønder sultede. 
 Kunsten at nedbryde et samfund kan tage mange former! 
 Og hver gang er det ekstremerne der er problemet? 

Only three lifetimes ago---about the year 
1800—an average person met no more 
than a few hundred people in a lifetime. 
Almost everybody lived in rural areas, 
personal transport speed was equivalent 
to the speed of a horse or sailing ship, 
and almost all information was commu-
nicated directly through speech. 

The Ingenuity Gap 
Thomas Homer Dixon, 2000 
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 Når ideologierne ikke giver plads til deres egen modsætning, men vil 
være enerådende, så udhules humanismen, og pragmatismen dør i proces-
sen, og så kvæles samfundet indefra. På den ene eller den anden måde.  
 Derfor er vi nødt til at ville vores samfund, vi er nødt til at tage den 
store diskussion om, hvad det egentlig er vi gerne vil med os selv i den ver-
den vi har.  
 Global eksistentialisme? 
 Og national eksistentialisme. På det overordnede plan, ikke blot i for-
hold til enkeltsagerne og den daglige politiske mudderkastning, men helt 
fundamentalt: hvad vil vi med os selv som samfund, som nation og som 
menneskehed, og hvad vil vi gerne give vores børn og unge mennesker med i 
bagagen? 
 Hvis de næste generationer af unge ikke skal 
kede sig endnu mere end de nuværende, og hvis de 
ikke skal tage endnu flere stoffer og henkaste endnu 
flere af deres mest vitale år foran endnu flere hjerne-
døde computerspil, så er vi som de voksne i samfun-
det nødt til at tilbyde dem en produktiv plads i sam-
fundet, hvor de føler at de bidrager med noget som 
andre er glade for. Vi skal med andre ord ikke alene 
give de næste generationer nogle værdier, de skal og-
så have fornemmelsen af at de selv kan skabe værdi. 
 I teenagersamfundet er teenageren i virkeligheden 
overflødig? 
 Hvilket virker fuldstændigt absurd, men vi har 
reelt ikke noget fornuftigt at tilbyde dem, og vi har 
samtidigt sørget for at de heller ikke har noget fornuftigt at tilbyde os. Ikke 
andet end at være plakatsøjler for vores eget ønske om at tilbagevinde vores 
tabte ungdom. Bortset fra dét, tilbyder vi dem jo ikke noget. Ikke andet end 
tomhed og et hult løfte om en lysende fremtid, hvis de går i skole fra de er 5 
til de er 35. Det ved de sgu da godt ikke holder. Dummere er de jo ikke.  
 Derfor er det fuld fart fremad og ecstacy hver fredag-
lørdag? 
 Hver torsdag-fredag-lørdag-søndag, fuld skrue 
foran PlayStation og hen i gymnasiets kantine med et 
oversavet jagtgevær og lommen fuld af ammunition. 
Bizarre optagelsesritualer for at høre til i gruppen 
eller mobning som først holder op, når offeret begår 
selvmord. Jo videre grænserne er, desto længere må 

(Hus)vild ungdom 
Indvielssesceremonierne som ofte 
strakte sig over flere uger, beteg-
nede overgangen fra lykkelig, 
sorgløs barndom til disciplineret 
manddom, fra uansvarlighed til 
ansvar, fra uvidenhed til kundskab. 
Det var en meget drastisk foran-
dring for drengen, der gennemgik 
dem. Han trådte ind i en helt frem-
med verden af sang og ceremoni-
er, gennem hvilke han skulle lære 
at forstå mange ting, hvordan hans 
land var skabt, stammens historie, 
religion og etik. Han skulle gennem-
gå pinefulde ritualer. Smerten skulle 
hjælpe ham til ikke at glemme, 
hvad han lærte. 

De australske aboriginals 
Forsvundne Verdener 

Jens Bjerre, 2005 

Vi har kun 1 regel: 
Du skal være fyldt 18 år og medbringe 
legitimation ved arrangementets start. 

Ellers er det den gode pubcrawl 
stil: 

Med guiderne i spidsen som party 
monsters, checker vi byens natteliv. 
Der er sørget for forfriskninger og gal 
underholdning med guiderne. Vi 
besøger 5 forskellige barer / diskoteker 
i løbet af natten. Hvert sted vi besøger, 
har sine egne party regler, der skal 
læres. Det kan være en særlig dans 
eller indviklede regler for, hvordan man 
går på toilettet. 

www.danishpubcrawl.dk 
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man jo gå for at støde ind i dem. Man mærker som bekendt kun at man har 
fart på, så længe man accelererer, eller i dét øjeblik man støder ind i noget. 
Hvis vi ikke tilbyder de unge mennesker nogle udfordringer med mening i, 
så finder de selv på noget som giver en følelse af at være i live. Det er ikke, 
fordi de er forskruede oven i hovedet at de opfører sig som de gør, det er 
tværtimod, fordi de er normale. – Kan du huske en sag der var for nogle år 
siden med nogle danske værnepligtige på Thulebasen, hvor de blandt andet 
blev smurt ind i remoulade? 
 Hvor det var ret voldeligt og ulækkert i det hele taget? 
 Noget lignende begyndte at ske på almindelige colleges i USA. Nogle 
af ritualerne endte med hospitalsindlæggelser, og i et enkelt tilfælde var der 
muligvis en elev som ligefrem døde under ”optagelsen”. 
 Det er i virkeligheden fortidens kultiske overgangsritualer som de har gen-
indført? Vores indre stenaldermand – og -kvinde – er i virkeligheden lost i det sam-
fund som vi har skabt? 
 Om det ligefrem skyldes at vi generelt har af-
skaffet de traditionelle overgangsritualer, skal jeg 
ikke kunne sige, men tanken ligger da lige for. Vi har 
i hvert fald efterladt vores unge mennesker en form 
for tomrum, for biologisk set er vi jo stadig kønsmod-
ne omkring 12-14-årsalderen, og al den energi som 
følger med dét – både i seksuel forstand og i form af 
en trang til at skabe sig en identitet i flokken – den er 
der jo ingen moderne unge mennesker der får mulig-
hed for at få konstruktivt afløb for de næste 20 år! 
 Fordi vi går i skole længere og længere og først har tid og råd til at få børn, 
når vi er 35? 
 Det skal da næsten medføre frustration! 
 Den eneste form for identitet man kan skabe sig, er den man kan købe sig til? 
 Eller i mangel af noget konstruktivt at foretage sig, så kan man sætte 
sit aftryk på verden gennem noget destruktivt.  
 Den anden ting som man kan se i USA – og det finder også sted her-
hjemme – det er at drengene på absolut ingen måde har respekt for pigerne 
og deres grænser. Pigerne bliver enten drukket fulde eller fyldt med stoffer, 
når de er til fest, og derefter bliver de lokket til at smide tøjet og lade sig op-
tage på video og lagt på nettet. Vi har også haft et par tilfælde herhjemme 
med et gymnasium, hvor sagen endte i medierne. De såkaldte date rapes og 
tricket med at putte sovemiddel i en piges drink og så gå ud og voldtage 
hende bagefter, er efterhånden ved at være helt gammeldags.  

Københavns Universitet strammer 
nu reglerne for de rusture, som 
nye studerende snart bliver sendt 
ud på. 
Der må kun drikkes på den sidste 
aften og ikke serveres spiritus 
overhovedet. Kun øl og rødvin i 
moderate mængder er tilladt. 
- Fest og ballade hører sig simpelt-
hen ikke hjemme på et universitet, 
siger studiechef på Københavns 
Universitet, Jakob Lange til P3 
Nyheder. 

www.dr.dk 
20. august 2007 
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 De der drukrejser til sydens sol er i virkeligheden 
også et symptom på at vi ikke har noget fornuftigt at 
tilbyde folk fra de er 16-24?  
 Hvis vi havde fyldt noget interessant i hovedet 
på dem og havde udstyret dem med et minimum af 
sociale færdigheder, så havde de jo ikke behøvet 
drikke hjernen ud for at turde tale med jævnaldrende på en ferie. Jeg skal 
ikke fornægte at det kan være sjovt at være beruset, eller påstå at dans og 
kyssen i krogene eller et one-night stand ikke er vidunderligt på en ferie, 
men hvis de unge kom fra en kultur, hvor voksne mennesker kunne finde 
ud af at more sig uden alkohol, hvor man havde lært nogle danse som 
krævede en lille smule øvelse og finmotorik, og hvor man havde lært at 
konversere, eller i det mindste udtrykke sig gennem andet end korsang af 
sloganet ”fisse-fisse-fisse!” – og jeg kan sagtens høre, hvor oldnordisk det 
må lyde i dine ører – så havde de unge mennesker jo rent faktisk været ud-
styret med sociale færdigheder til at finde nogle kærester som de kunne 
holde ud i længden. 
 De behøvede ikke at fylde 25 og have boet sammen i tre år, før de fandt ud af 
at de i virkeligheden ikke kunne holde hinanden ud? 
 Og at det eneste der i første omgang havde ført dem sammen, var sol-
skoldning og en fælles interesse i at bunde Barcardi-breezers og vælte ma-
veindholdet ud uden at få noget på bukserne. 
 Sommetider kan man altså godt forstå at muslimer ikke lige gider at blive alt 
for ”danske”... 
 Hvis jeg kom hertil fra et kulturland, ville jeg også holde mine døtre 
inden døre. – Og sønnerne med, for den sags skyld! 
 Og så ville de blive overhørt i Salomonsens Konversationsleksikon og blive 
trakteret med hjemmelavet hyldebærsaft hele aftenen?  
 Og Mariekiks! – Nej, jeg synes helt ærligt at vi tilbyder dem for lidt! 
 Det er for pubertært? 
 Frisind er én ting, tomhed er noget andet! 
 Og det er dét, det er blevet til? 
 Med fare for at lyde som en forstokket, gammel 
idiot, ja. 
 Da vi hældte religionen ud af vores samfund, 
hældte vi også ritualerne væk og hele den diskurs 
der hedder ”hvad bør man?”. Hvordan opfører man sig ”ordentligt”? Hvor 
ligger mit ansvar over for alle de andre? 
 Det er kun frihederne vi har italesat siden 1968? 

 

Det udløste stormvejr da det hurtigt 
viste sig at de studerende tolker 
alkoholpolitikken anderledes end 
universitetets administration, og at en 
ordret håndhævelse af studiechefens 
udlægning af reglerne ville punktere 
en stor del af ruskurserne inden de 
nåede den første motorvejsafkørsel. 

Universitetsavisen 14. september 2007 

Se så lige at blive lidt 
voksen, ikke? 

Absolut frihed er det samme som 
absolut meningsløshed, for 
mennesket er kun menneske i kraft 
af talrige afhængighedsforhold. 

H. C.Branner 
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 Pligterne har vi på bedste pubertære vis valgt at ignorere. Derfor bli-
ver vi før eller siden nødt til at genetablere vores samfund. Genetablere det 
med regler og ritualer og overgangsriter og hele molevitten. Vi er nødt til at 
have nogle rammer at være mennesker i, ellers kan vi ikke være mennesker. 
– Det er i virkeligheden ligesom et spil kort: alene er det bare 55 stykker pa-
pir med krims-krams på, men så snart man lærer et sæt regler, så bliver det 
lige pludselig spændende. 
 Livet er sådan en slags ”dogmefilm live”? 
 Om det er Poker eller Bridge man spiller, det er ikke nødvendigvis så 
afgørende, det afgørende er at alle kender og følger reglerne. 
 Men er det så ikke dét som idépendulet og trendpendulet handler om i øje-
blikket? Mere lov og orden, mere holden fast i vores værdier? 
 Absolut. Men lige nu er måden det bliver praktiseret på afhængig af 
økonomipendulets fortsatte nyliberale økonomi og teenagekulturens kon-
sekvente mangel på vilje til at man selv træder i karakter som et voksent 
forbillede.   
 Dét som det helt grundlæggende handler om, 
er jo, om det er samfundet der skaber individerne, 
eller individerne der skaber samfundet. Den første 
forklaring blev forsøgt i Sovjetunionen og af de fa-
scistiske styrer tilbage i systemtiden, og den anden 
forklaring er så den som de klassiske økonomer fandt 
på, og som ikke helt har spillet fallit endnu, og derfor 
er der nogen der stadig tror at den rummer den evig-
gyldige sandhed. 
 Men verden er en proces? 
 Svaret ligger et sted mellem de to. Men præcis hvor, er der ikke noget 
evigtgyldigt svar på; det er nemlig en proces. Løsningen findes i balancen 
mellem individ og samfund, i balancen mellem behovet for tryghed og be-
hovet for frihed. Individerne skaber samfundet, og samfundet skaber indi-
viderne. Ingen af de to modpoler kan rumme hele svaret alene.  
 Det er yin og yang om igen? 
 Og intet system varer evigt, og derfor kommer 
økonomipendulet i løbet af nogle år til at svinge væk 
fra nyliberalismen og frem til en ny form for sam-
fundsøkonomi med et andet værdigrundlag. Det bliver nødvendigt med en 
økonomi og en lovgivning som sikrer mangfoldigheden både lokalt og 
globalt. Lokalt i den forstand at der er nødt til at være lavkomplekse jobs, 
også i et højkomplekst samfund, for ellers marginaliserer vi majoriteten af 

Samfund og individ 
A traveller through our country would 
stop at a village, and he didn't have to 
ask for food or for water. Once he stops, 
the people give him food, entertain him. 
That is one aspect of Ubuntu but 
Ubuntu has various aspects. Ubuntu 
does not mean that people should not 
enrich themselves. The question 
therefore is: Are you going to do so in 
order to enable the community around 
you to improve? 

Nelson Mandela, 1999 
/en.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_%28ideology%29 

Frihed som evnen til at styre sig selv 
snarere end at “bliver overladt til sig 
selv” af regeringen var den store drøm 
for de revolutionære bevægelser, der 
ledte den vestlige verden ind i moder-
niteten. (…) 
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vores egen befolkning, og det kan på ingen måde være ønskværdigt. – End-
sige rentabelt, for nu at tale i vores egen tids termer. – Globalt er mangfol-
digheden nødvendig i den forstand at alle kulturer har noget at byde på; 
andre måder at forstå og forklare verden på, og det vil være berigende for 
os alle sammen med så stor diversitet som muligt. Der er ikke kun én måde 
at være menneske på. 
 Lige så væsentligt som det er for vores eget 
samfund at der er nyttige jobfunktioner til alle, lige 
så nødvendigt er det at ulandene udvikler deres egne 
former for højkompleksitet. Hvem ved, måske vil de 
komme med nogle helt andre bud på en udvikling, 
hvis de ud fra deres traditionelle værdier og erfarin-
ger får muligheden for at sætte skub i en coevolutionær proces inden for 
deres egne samfund og erhvervsliv? Det er jo markant at den vesteuropæ-
iske og den asiatiske verdensanskuelse har ført til to så vidt forskellige 
former for erkendelse som det har været tilfældet. 
 Monoteismen, den lineære tidsopfattelse, den aristoteliske logik, dualiteten 
krop-sjæl og individualiseringen, i forhold til den buddhistiske tradition? 
 Tænk, hvis de gik rundt og gemte på nogle 
guldkorn nede i Afrika som vi andre kunne lære no-
get af? Ovre i Sydamerika. Eller oppe omkring Nord-
polen. En politik som lader økonomien arbejde for samfundet og ikke om-
vendt, en politik som sikrer mangfoldigheden og at kompleksiteten i højere 
grad bliver ligeligt fordelt, en sådan politik vil i lige så høj grad være en 
genhumanisering af samfundet. Mennesket ville få plads til at træde i for-
grunden som menneske og kulturelt individ i stedet for som en produk-
tionsfaktor og forbruger.  
 Nu er det liberalismen der ser mennesket som et økonomisk instrument, præ-
cis som marxismen gjorde før? 
 Er dét ikke ironisk? 
 Dét som du i virkeligheden efterlyser – eller dét som det handler om, det er at 
være i stedet for at have?  
 Men det kræver at samfundet genformulerer sig selv som et fælles 
projekt der hviler på gensidig respekt. For ellers kører foragtcentrifugen. 
 Vi skal vælge, hvad det er for et samfund vi gerne vil skabe? – Og blive ved 
med at skabe? Det hører jo aldrig op, eller hvad? 
 Og det kræver især to ting som bliver nødt til at gå hånd i hånd, for at 
det kan lykkes, og de to ting er: flertallets ønsker og respekten – eller måske 
ligefrem ydmygheden – over for mindretallet. 

Overflod og endeløst forbrug er de 
fattiges idealer; de er luftspejlingerne i 
en ørken af elendighed. I den forstand 
er velstand og fornedrelse blot to sider 
af samme sag; nødvendighedens 
lænker behøver ikke at være af jern, de 
kan være gjort af silke. 

Frihed 
Zygmunt Bauman, 1988 

 
Be nice to the whites, they need you 
to rediscover their humanity. 

Archbishop Desmond Tutu 
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 Som vi har haft en del besvær med? 
 Begge dele. Men teoretisk set er det netop de to 
ting vi priser os stolte af som demokratier. – Hvad er 
demokrati? 
 Det er alt dét vi var inde på tidligere… 
 Demokrati er dialog. Og hvad er dialog? 
 At man taler sammen? 
 At man lytter. Demokrati er taleret og lyttepligt! Begge dele: både-og! 
Plus alt det andet, vi talte om. 
 Og det er lettere sagt end gjort? 
 Fordi man er nødt til at accpetere og respektere det andet menneske 
som individ på lige fod med en selv. Og man er nødt til at garantere at alle 
dem der ikke ligner én selv, har lov til at slutte sig sammen og afvige fra ens 
egen livsstil, så længe det ikke går ud over nogen. Historisk set er den slags 
samfund en undtagelse. Vi lever i en anomali, med andre ord. – Din østers-
spisende Maoist-lærer havde jo ikke engang respekt for individet! Ikke de 
kinesiske af dem, i hvert fald. Talte han nogensinde om at stille kapitalis-
terne op på række og henrette dem med nakkeskud? 
 Jeg tror ikke at lige netop ham her gjorde, men det gjorde vores matematik-
lærer. 
 På en offentligt støttet dansk ”fri”-skole anno 1977. Respekten for an-
dres ret til at udfolde sig er ikke noget man bare skal tage for givet, og de-
mokratiet er det eneste system som endnu har formået at praktisere det i ac-
ceptabelt omfang. Men demokratiet er ikke bare et system som indføres én 
gang for alle. Det er både en kultur som skal passes og plejes og kræver de 
rette livsbetingelser, og en række institutioner og traditioner som er nødt til 
at føre værdierne ud i praksis. 
 Demokratiet er en proces? 
 Som aldrig bliver færdig, og som vi derfor alle 
sammen er ansvarlige for, fra vi står op om morge-
nen og til vi går i seng om aftenen. Det er summen af 
små individuelle handlinger i samfundet gennem 
dagen som gør at vi kan opretholde en så åben sam-
fundsform som demokratiet kræver og er forudsæt-
ningen for.  
 Demokratiet er lige så meget et produkt af kaosteo-
rien og Nash-ligevægtene som diktaturet er? 
 Kaosteorien, ja. Nash-ligevægten, nej. – Forestil 
dig en wok. 

Demokratiet 
Hvis menneskeheden minus én var 
enig, og den ene havde sin egen 
mening, ville menneskeheden ikke 
have større ret til at bringe ham til 
tavshed, end han til at bringe 
menneskeheden til tavshed, ifald han 
havde magten. 

John Stuart Mill 

Det siges, at man i Amerika – med 
sigte på en demokratisk opdrag-
else – sørger for at skolebørnene 
lærer store stykker af den ameri-
kanske forfatning udenad. Under 
tiden har man på lignende måde 
ønsket, at vore børn i skolen skulle 
lære den danske grundlov uden-
ad. (…)  
Så let går det kke at gøre menne-
sker til demokrater. Demokrati er en 
livsform, et livstempo, som man 
gradvis tilegner sig. Dermed være 
ikke sagt noget ondt eller nedsæt-
tende om grundloven. Den er god 
nok i sin art. Men den er kun et 
symbol, og det afgørende er, om 
der i det folkelige liv er dækning for 
dette symbol.  

Hal Koch 
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 En wok? 
 Eller en kop. Som er rund i bunden. Hvis du triller en kugle ned i 
wok’en, hvad sker der så? 
 Så lander den nede i bunden? 
 Og dér bliver den liggende. Det er Nash-ligevægten i et diktatur. Den 
kan ikke rulle væk ved egen hjælp. 
 Nu vender du wok’en om, så den har bunden opad, og lægger kuglen 
på toppen. Hvad sker der nu? 
 Den triller ned? 
 Den kan godt blive liggende, men der skal ikke meget til, før den tril-
ler ned. Dét er demokratiet. Det bliver kun liggende oppe på toppen af 
wok’en, fordi der er ro og stabilitet. Demokrati er et produkt af sikkerhed 
og velstand. Der er endnu ikke et demokrati i verden som har overlevet 10 
år med sult. – Tænk over dét. Jeg skal lige ud at tisse. 
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∆ΙΑΨΑΛΜΑΤΑ XVII  
 
 
Rummet er slidt og luften har været brugt for længe. Et stueur i teak fortæl-
ler, at tiden er ved at dø af sig selv, men sekund efter sekund nægter at give 
op. Under loftet en pære, under pæren et fluepapir. Det lugter lidt af kliché, 
men bedre bliver det ikke. Sådan er det med elendighed. Et øjebliks med-
lidenhed tænker: det er synd for fluerne. Men ingen bekymrer sig om, hvad 
papiret synes. 
 
Som barn blev jeg hver dag, fra børnehaven var forbi, og indtil min mor kom 
fra arbejde, passet hos Hr. og Fru Hansen. De havde ganske vist et fornavn 
begge to, men hans kunne jeg ikke udtale, og hun var altid bare Fru Hansen. 
Nu skulle man måske tro, at jeg er tudsegammel, men jeg er faktisk født i 
1968, og sådan talte man altså til de voksne, dér hvor jeg voksede op! Min 
mor var også ”Fru Andersen” både over for sine skoleelever og over for Fru 
Hansen. Jeg kan sågar huske den eftermiddag, hvor Fru Hansen foreslog 
min mor, at de skulle være Dus. Ak, ja, som verden dog forandrer sig! En 
Jeronimus kan man åbenbart hurtigt blive!  
 Nå, men dét, jeg ville fortælle om, var en eftermiddag, hvor Fru Han-
sen havde fremmede. Mens jeg sad velopdragent på gulvet og legede, hørte 
jeg forargelsen skylle som en stormflod hen over kaffebordet: ”Nej, ved De, 
hvad jeg så, oppe på stationen?” Min opmærksomhed var straks vakt; gad 
vist hvad Fru Hansen dog kunne have set oppe på stationen! ”En kvinde, 
ganske ung,” sagde Fru Hansen ”stod midt på perronen og spiste sådan én 
af disse her nye chokoladebarer! Oppe på perronen! Jamen det er da ikke no-
get måltid! Og så midt på en perron!” De andre damer rystede på hovedet. 
 ”Det må hun sgu da selv om, din idiot!” tænkte jeg inde bag mit lille 
engleansigt. Min unge alder til trods, kunne jeg nok følge argumentationen 
med hensyn til måltidet – jeg havde i hvert fald aldrig fået chokolade til af-
tensmad – men jeg kunne ikke forstå forargelsen i forhold til fødeindtagelse 
i det offentlige rum; ”Hvad fanden rager det dig, dit gamle skrog, hvor eller 
hvornår andre mennesker spiser?” skumlede jeg videre i artig tavshed. Men 
så rejste jeg mig op og gik målrettet mod bordet: ”Må jeg bede om en vanil-
jekrans?” spurgte jeg pænt. ”Du tager bare selv,” sagde Fru Hansen og rakte 
skålen frem.  
 Sådan får opportunisten mad hver dag. Til gengæld kan magthaverne 
aldrig vide, hvad der virkelig rører sig. 
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 Nå, der er du, jeg troede at du var blevet væk! 
 Jeg skulle også lige ud for mig selv... – og så sagde hende nede fra køkkenet at 
vi kan bare komme ned og hente smørrebrød, hvis vi vil. 
 Ja, det er vel ved de tider... 
 Har vi mere kaffe? 
 Ikke nævneværdigt. – Henter du? 
 Selvfølgelig. 
 

 
 
 Ta-dah! – Dyrlægens natmad til alle! 
 Og rejemad! 
 Har du flere øller? 
 Nej, desværre. Det var de to sidste i går. – Men der er cola... 
 Det er nok også bedre, hvis jeg skal være frisk i bærret! 
 Begynder trætheden at melde sig? 
 Er der noget at sige til det? 
 Nej, men du er jo i skarp træning efter i går og i forgårs! 
 Det er som om, hver gang jeg træder ud fra det her sindssygehospital, så ser 
verden anderledes ud, end da jeg gik ind. 
 Du ser verden på en ny måde nu?  
 Ja. Der er simpelthen ting jeg tænker over og lægger mærke til, som jeg ikke 
anede før. 
 Som for eksempel? 
 Som for eksempel memerne. Da jeg kørte hjem i går og skulle sætte bilen i 
bakgear, tænkte jeg ”Hov! Mem!” og hele vejen hjem gennem trafikken så jeg bare 
memer over det hele. 
 Og summen af memer og memer inden i memer og memplexer i fuld 
udfoldelse og kaosteori? 
 Ja. Mønstre og interaktion og forbindelser som jeg aldrig i min vildeste fan-
tasi havde forestillet mig fandtes eller på nogen måde havde hørt om før. 
 Men er det verden der er forandret, eller er det dig? 
 It’s all perception? 
 Fascinerende, ikke? – Salt? 
 Nej tak. – Apropos sult og demokrati... 
 Hvad? 
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 Der er ikke nogen demokratier der har overlevet ti år med sult... 
 Nå! – Ja; nej det er der ikke. – Så værsgo og spis! 
 Der er vel næppe heller nogen der spiser så meget som demokrater? Når man 
lige tænker efter... 
 Det er os der har mest mad? 
 Og smider mest ud? 
 Fordi det er os der har skabt den største velstand 
og formået at udbrede den til flest muligt. Blandt vo-
res egne i hvert fald. Det er jo ikke lykkedes at sprede 
velstanden på kloden til alle dem der ikke har demo-
krati endnu. – Kineserne er ved at blive lige så bolle-
fede som os selv, men det er vist mest i de store byer, 
landmændene hundser de jo rundt med som det passer dem. På den anden 
side er de jo ved at reformere dele af deres diktatur, så lad os se, hvordan 
det udvikler sig. 
 Er det hønen eller ægget? 
 Mad og demokrati? 
 Ja? 
 Ja, det er hønen og ægget. De er der i kraft af hinanden.  
 Man lytter bedst på fyldt mave? 
 Hvis man da ikke lige taler med mad i munden! – Apropos kineser-
ne... 
 Smasker de ikke bare? 
 De har i hvert fald et radikalt andet memplex, hvad angår bordskik.  
 Så hvis vi skulle have demokratisk global bordskik, hvis bordskik skulle vi så 
indføre? Skulle vi bare stemme om det? 
 Har du nogensinde spist sammen med sådan et hold kinesere? 
 Kun en enkelt fyr, da jeg gik på college i New York. Efter en uge spiste han 
alene i kantinen hver dag. 
 Og fortalte I ham, hvorfor der ikke var nogen der havde lyst til at spi-
se sammen med ham? 
 Ikke rigtigt... 
 Så han fik bare lov til at sidde der mutters alene dag efter dag og sma-
ske og bøvse højlydt, mens I andre talte om ham bag hans ryg? 
 Ikke synderligt sympatisk eller voksent, vel? – Der kom en anden kineser på 
vores campus efter en måneds tid, og hun fik øje på ham med det samme. Hun hav-
de boet i USA nogle år, så hun lærte ham om vores bordskik, og så tog hun ham 
med hen til vores bord. 
 Sagde I undskyld? 

Mere om 
demokratiet 

og resten af verden 
Alt hvad I har skal en dag 
bortgives; 
Giv derfor nu, for at gavernes 
højtid må blive jeres og ikke 
arvingernes. 

Profeten 
Kahlil Gibran 
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 Nej. Men det gjorde han. I en hel uge.  
 Og så spiste han pænt? 
 Han sad og holdt øje med hver eneste af vores bevægelser og nærmest sugede 
det til sig, så han kunne gøre ligesådan selv. Desuden må han have gjort reseach på 
anden vis, for da semestret var omme, var han simpelthen den mest kultiverede 
gentleman jeg nogensinde er stødt ind i; han holdt døre og trak stole ud og tørrede 
sig med servietten i mundvigene, og det var lige før de andre fyre på holdet fik lyst 
til at give ham bank, fordi han var så øretæveindbydende korrekt.  
 På den stive, nytillærte måde? 
 Det havde et skær af manglende rutine over sig, og han kunne heller ikke helt 
se at han overgjorde det, men han blev utroligt populær. 
 Kan du spise med pinde? 
 Ja. – Har jeg lært kinesisk bordskik? 
 Mm? 
 Det har jeg vel ikke. Der skulle nok være en kineser eller japaner der ville 
kunne finde min omgang med spisepinde frygteligt uforskammet! 
 Så skal vi indføre demokratisk, global bordskik? 
 Eller skal vi tillære os hinandens særheder og tage forskelligheden som en op-
levelse? 
 Vi skal finde ud af, hvad der er vigtigt at være enige om, og hvad der 
er ligegyldigt. Og for at kunne finde ud af dét er det nødvendigt at lytte. 
Lytte til de andre, også dem der ikke ligner én selv, lytte til mindretallene, 
lytte til flertallet, lytte til de mærkelige og lytte til de almindelige, og natur-
ligvis også lytte til sig selv. Se sig selv med de andres øjne og lære sig selv at 
kende set udefra – mens de andre gør nøjagtigt det samme. Ikke blot lytte 
til, hvordan man gerne vil iscenesætte sig selv som en del af den gruppe 
man ønsker at tilhøre, men at man rent faktisk gider tænke over, hvad det 
er for en slags samfund man lever i og sammen med hvem. At man er villig 
til at lade sig overbevise om at man måske er i gang med at tage fejl, og at 
andre kan sidde inde med viden eller synsvinkler man ikke selv har opda-
get. Dét er demokrati! Eller i hvert fald fundamentet for det. 
 ”Demokrati” er ”folkestyre”? 
 Nemlig. Og så er demokratiet selvfølgelig i bund og grund en accept 
af at man som individ har et ansvar over for andre individer og over for det 
samfund man er en del af, hvilket indebærer at man som minimum gider at 
slæbe sig hen til valgurnerne! Dét er blot det mindste man kan gøre! Og 
hvis man synes at det er for idiotisk, dét der stemmes om, så engagerer man 
sig selv i debatten og det politiske liv og lytter og taler og er villig til at ar-
bejde for fælles løsninger.  
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 Og dét som så gør det så besværligt, det er jo at demokratiet aldrig 
kan indføres ”én gang for alle”; det bliver aldrig ”færdigt”. 
 Det er en proces ligesom alt det andet? 
 Der er kun demokrati, så længe vi opretholder det aktivt og gør det til 
en del af vores dagligdag; det er ikke noget man bare overstår én gang hvert 
fjerde år, og så kan man vende ryggen til i mellemtiden.  
 Det ville ellers være så nemt. 
 Ja, det ville det. Hvis man bare kunne sende sin forlovede af sted til 
generalforsamlingen og valgurnerne i stedet for at gå derhen selv. Det ville 
også være nemmere at høste, hvis man ikke først skulle igennem alt bøvlet 
med at pløje og så og harve og sprede gødning og sprøjte mod lus og lopper 
hver gang.  
 Voksne mennesker arbejder for føden? Og demokratiet? Det er kun teenagere 
der tror at mælken vokser ud af køleskabet? 
 Det virkelige problem som demokratiet står over for – ikke alene at 
der er så mange steder, hvor det ikke er indført endnu, hvilket er en trussel 
for os alle sammen, men den udfordring som møder demokratiet i vores 
egen del af verden – det er at de problemstillinger vi skal stemme om, er så 
komplekse at det er de færreste der kan finde ud af, hvad konsekvenserne 
er. Uanset, om vi stemmer til højre eller til venstre, tager globaliseringen 
over; uanset om vi stemmer med hjernen eller med hjertet, kan vi ikke gen-
nemskue, hvilken betydning en europæisk union vil få. – Hvilket forklarer, 
hvorfor alle EU-afstemninger altid ender med et fifty-fifty-resultat med 
stort set lige mange stemmer for og imod: når ingen kan gennemskue kon-
sekvenserne af valget alligevel, så bliver stemmeafgivningen tilfældig, og 
ved en tilfældig stemmeafgivning på to alternativer, da bliver udfaldet…? 
 Halvdelen til hver? Vi kunne lige så godt slå plat eller krone? 
 Og når vi ikke kan forstå, hvad der sker omkring os, så bliver vi lige-
glade, eller også bliver vi utrygge, og når vi bliver utrygge og bange, hvad 
gør vi så? 
 Leder efter noget der giver os tryghed?  
 De simple svar, de nemme løsninger, de totali-
tære systemer; totalitære regimer, totalitær ideologi 
og totalitær eller fundamentalistisk religion; systema-
tiseret fordummelse.  
 Fuld skrue på foragtcentrifugen? 
 Hvilket fører til krig, undertrykkelse, idioti af 
enhver art og almindelig menneskeforagt. Men den 
udvikling bliver vi jo også trætte af før eller siden. Det var i hvert fald dét vi 

Enden på konflikten 

Love is to conquer self and turn to 
courtesy. Could we conquer self and 
turn to courtesy for but one day, all 
mankind would turn to love. Does 
love flow from within, or does it flow 
from others? 

K’ung Futze 
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forudsatte, da vi arbejdede med tv-serien. Der er jo ingen der orker at slås 
altid, så når vi har kæmpet med de asymmetriske konflikter, terrorismen, 
selvmordsbomberne, de idiotiske invasioner uden langsigtede planer for 
samfundenes genopbygning dér, hvor vi invaderer, og i det hele taget, når 
vi er kommet ud over vores pubertære ”messianske” tilgang til at løse kon-
flikter – ”Når først denneher krig er udkæmpet, så bliver der fred!” – og vi 
nærmer os 2020, så regnede vi på redaktionen med, at vi ville begynde at 
tage hele vores generelle handlingsmønster op til seriøs overvejelse. 
 Det er dér, vi begynder at træde i karakter som voksne? Det er dér, vi begyn-
der at løse vores problemer fra grunden, i stedet for at slås? 
 Det ved man jo aldrig. Men det var dét vi legede. Men det kræver at 
vi ikke har nået at splitte vores internationale samarbejdsorganisationer ad i 
mellemtiden. Det eneste uprøvede alternativ til den asymmetriske konflikt 
er faktisk fred og samarbejde. Alt det andet har vi været igennem, og det 
virkede ikke. En skønne dag vil vi alt andet lige begynde at opføre os som 
ansvarlige voksne og løse vores problemer fra grunden, i stedet for at symp-
tombehandle, og én af årsagerne til at det vil gå sådan, er jo at vi vil indse at 
der reelt ikke er noget at slås om: jødedommen, kristendommen, islam, hin-
duismen, buddhismen, kommunismen, kapitalismen, demokratiet, kubis-
men, hip-hop, opera, kunstskøjteløb, drageflyvning, prævention, neglelak, 
båndspaghetti, sadomasochisme og Julemanden, alle de memer vi slår ihjel 
for, og alle de memer vi ikke en gang gider at rejse os op fra sofaen for, de 
kom jo ét og samme sted fra, nemlig den memetiske evolution, og den første 
abe som skrabede myrer ud af et hul med en pind. Det eneste der er værd at 
slås for, er friheden til at kunne vælge sine memer selv. 
 Ellers er der ingen grund til at slås? 
 Det kræver blot at vi gensidigt holder op. No-
gen skal jo være den første til at lade være med at slå 
igen. Hvorfor vente til man er død? Vi har selv skabt 
alle problemerne, så vi kan lige så godt se også at få 
dem løst.  
 Det lyder jo meget simpelt? 
 Det er det også. Hvis det ikke lige var, fordi 
der er mennesker involveret. Og deres memer. Jeg er 
selvfølgelig godt klar over at det ikke bare er ligesom 
at hive stikket ud på en blender. Det kommer til at 
tage den tid det tager, og hvis vi kigger ud ad vinduet og ser på verden som 
den er i gang med at udvikle sig, så kunne det da godt se ud som om der 
skal en del flere anomalier til, før vi finder ud af at holde fred med hinan-

Reconciliation would not be ne-
cessary if there were no conflict, 
but it is as much a part of life as 
conflict—in other primates and in 
ourselves. Reconciliation and the 
formation of social alliances could 
equally well be called “social 
intelligence” to avoid the cynical 
connotations of The Prince. But 
Machiavelli summed it up: appear 
to be virtuous—and be so—unless 
it is necessary to be otherwise. 

Lucy’s Legacy 
Alison Jolly, 1999 
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den. Kompleksiteten er, som sagt, en organisk coevolutionær proces, og det 
er vanskeligt at forcere en udvikling som verden ikke er parat til. 
 Og det er vi ikke endnu? 
 Ikke med mindre vi tænker os umådeligt godt om og griber nogle 
ting radikalt anderledes an. Så kan det godt være at vi kan skabe nogle nye 
rammer for os selv og hinanden i løbet af en overskuelig tid, men det kom-
mer til at kræve en del kreativitet. 
 Og den har vi ikke?  
 Jo. Hvis vi satser på den. Ellers ikke. Hvor der 
er en vilje er der som bekendt også en vej. Den væsent-
ligste erkendelse i alt dette her er jo, at verden er en 
proces, verden forandrer sig. De ting vi foretager os, 
har jo netop en effekt på verden, de påvirker verden, 
ellers gjorde vi dem jo ikke. Det er bare ikke en erkendelse som er rykket 
særligt langt frem i vores klaroverhed. Vi opfatter verden som en uforan-
derlig størrelse der bare står parat til at modtage vores handlinger, uden at 
de har nogen større konsekvens i et længere perspektiv. Jægersamlermyter-
ne og Biblen har udstyret os med en sikker forvisning om at verden er skabt 
én gang for alle. At den er færdig, simpelthen. Og vi har en idé om at hvis vi 
endelig foretager forandringer, så har de kun lineære, mekaniske, newton-
ske konsekvenser. Men det er jo slet ikke tilfældet. Verden er én stor proces 
og et dynamisk hele i stadig udvikling. Et netværk i konstant bevægelse. 
Genetisk puls og memetisk puls. Gener der tændes og slukkes, memer der 
kobler sig sammen og skilles. Memplexer som fortættes og fortyndes. Et 
kaotisk system, hvor selv små påvirkninger kan få enorme konsekvenser. 
En coevolutionær proces, hvor alle handlinger, alle individer, selv talte ord, 
har en effekt.  
 Ligesom det tog tid fra først de gamle grækere og siden Kepler og 
Christoffer Columbus beviste at jorden er rund, og til vi alle sammen følte 
denne lærdom som en integreret del af vores verdensbillede, således vil det 
også tage tid, før vi selv kaster det gamle statiske verdensbillede over bord 
og inderligt optager og lever med bevidstheden om at jord, magma, kemi-
kalieudslip, genmanipulation, regnvejr, kontorbyggeri, melodi grand prix, 
memer og modmemer, drivhuseffekt, julepynt, fuzzy atomvåben og rekla-
mer for cornflakes, alt sammen udgør ét stort komplekst kaotisk system, 
hvor alt er i en konstant interaktion, hvor hvert øjeblik er med til at skabe 
verden. Forme verden, sådan som den vil se ud i det næste øjeblik. Verden 
er i sin skabelse, verden er i sin vorden. Heraklit havde virkelig fat i den 
lange ende, da han sagde: Panta rei! 

Verden er en proces 
To become a bamboo and to forget that 
you are one with it while drawing it—
this is the Zen of the bamboo, this is the 
moving with the “rhythmic movement 
of the spirit” which resides in the 
bamboo as well as in the artisk himself. 

Zen and Japanese Culture 
Daisetz T. Suzuki, 1959 
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 ”Alting flyder”?  
 Derfor er der ingen beslutninger, ingen systemer, ingen memplexer 
som er eviggyldige. Ikke med mindre de formår at følge med udviklingen. 
Verden forandrer sig, og det er vores memplexer også nødt til at gøre. Mem-
plexer som ikke kan forandre sig selv, som ikke kan mutere, så de passer 
ind i tiden, ind i verden som den ser ud på det givne tidspunkt, de er dømt 
til undergang. Hvis vi ikke kan give gamle vaner, gamle religioner, gamle 
kulturer ny mening i en ny og forandret verden, så har de vist deres egen 
ubrugelighed. Hvis Gud har sagt at verden er på én bestemt måde, og ver-
den alligevel har forandret sig, så har Gud jo taget fejl, eller også har vi mis-
forstået, hvad det var han sagde. – Hvad var det i øvrigt Jens Otto Kragh 
blev så berømt for at sige? 
 ”Man har et standpunkt, til man tager et nyt”? 
 Formodentlig det mest sande der er sagt i politik i det 20. århundrede. 
Men læg mærke til en ting: læg mærke til den forskel det gør, om man siger 
”Man har et standpunkt til man tager et nyt” eller man siger ”Man mener 
noget til man mener noget andet”. 
 At have eller at være? Det første er mere firkantet?  
 At have et standpunkt er afsluttet, det er afgrænset, at skifte til et nyt 
er et binært spring til noget andet afgrænset. At mene noget, kan glide fra 
én overbevisning til en anden; der er ikke tale om et chok. Overgangen er 
fuzzy. Når vi tillader os at gå ind i en proces sammen med verden i stedet 
for at forsøge at eje den, kontrollere den, så kan vi håndtere dens omskifte-
lighed, og den direkte konsekvens af dét er at vi kan tillade os at mene noget 
nyt.  
 Homo liquens? 
 Konsekvensen af at vi påvirker verden, er jo netop at verden bliver 
påvirket. Hvis vi tidligere havde en krigsøkonomi og en truende fattigdom, 
så var det rigtigt at gå ind med en socialt ansvarlig økonomi og offentlige 
investeringer, men da systemet blev trægt og ineffektivt, var det lige så 
rigtigt at skifte kurs til en mere liberal økonomi. Og når den liberale økono-
mi har vist sig at skabe nogle nye problemer, så er det også rigtigt at gå bort 
fra den igen.  
 Hvis befolkningen tidligere ikke havde nogen uddannelse, og det 
gryende demokrati havde behov for at folk frit kunne vælge uddannelse til 
deres børn, så var det rigtigt at folk selv kunne oprette friskoler og give 
deres børn lige præcis den kulør på undervisningen som de ønskede. I et 
multikulturelt samfund, hvor alt er i opsplitning, er det måske ikke længere 
den perfekte skoleordning, hvis demokratiet skal overleve. 
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 Du vil afskaffe privatskolerne? 
 Da samfundet så anderledes ud, tjente de en funktion. Nu ser samfun-
det ud på en ny måde, skolesystemet har fået en række nye funktioner, og 
så er friskolerne en anomali som er med til at forstærke en negativ udvik-
ling: bagsiden af pluralisme er kulturel fragmentering. Derfor må målet nu 
være at skabe en fælles folkeskole, hvor alle får opfyldt deres kulturelle be-
hov i gensidigt samspil med dem der er anderledes, i stedet for at isolere sig 
i memetiske enklaver.  
 At flyde fra én mening og over til en anden, er 
ikke nødvendigvis en falliterklæring. Hvis de første 
beslutninger forandrede verden, hvis de viste sig at 
påvirke den, så er man jo nødt til at blive klogere 
med verden og gribe ind i den på nye måder. 
 Det er i virkeligheden som at skrue op og ned for 
varmen, indtil den rigtige temperatur er der? 
 Fuzzy logic. Ingen systemer kan løse vores problemer én gang for al-
le. Vi kan ikke overlade vores ansvar, vores etiske valg til noget eller nogen, 
vi er nødt til at påtage os ansvaret som mennesker, som individer, selv, øje-
blik for øjeblik, situation for situation, valg for valg, igen og igen. Det per-
fekte paradigme, det perfekte memplex findes ikke, men den perfekte pro-
ces gør. Måske. Det er den der er i gang. Det er den, der er os, det er den vi 
alle er en del af og som strømmer igennem os, og vi strømmer igennem den. 
Der findes ikke nogen Sandhed, der findes ikke noget Jeg, der findes ikke 
noget endeligt svar på alt, der findes kun en proces i stadig udvikling; en 
proces som består af processer inden i processer – inden i processer.  
 Processen er fraktalt opbygget, og det er den vi er i gang med? 
 Det er den vi altid befinder os midt i. Vi er aldrig ved begyndelsen, 
aldrig ved enden. Ingen har styret eller udtænkt den nuværende udvikling, 
ingen ved, hvor den er på vej hen. Der er ingen begyndelse, og der er ingen 
slutning, der er kun processen og alle vores individuelle små bidrag. Der er 
ingen guddommelig overvågning, intet formål, ingen retning. Alt, hvad der 
er, er summen af handlinger, dine, mine, bagerens nede på hjørnet, George 
Bush’s, den gadehandlende i Singapore, bønderne i Afrika, nano-forskerne, 
teenagerne foran deres PlayStations, deres forældre på arbejdet, naboens, 
statsministerens, alles. Vi har hver især vores lille gran af global indflydelse. 
Ikke mere, ikke mindre. – Men i et kaotisk system kan det til gengæld også 
betyde en del. 
 Sommerfuglen som basker med vingerne og starter en tyfon? 
 Du har hørt efter? 

I vilken tidens dimension äger 
denna känsla sin evighet? Den var, 
den fyllde mig med sin rikedom. 
Född i mig, känd av ingen, flydd 
från mig – men formad i en 
materia utom tid och rum, av ett 
hjärta som blir jord. 

Dag Hammarskjöld 
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 På sin egen mærkværdige måde hænger det jo sammen. 
 Spørgsmålet er udelukkende, om vi handler på baggrund af frygt el-
ler vision. Da frygten bestemte, opfandt vi visionerne. Da vi fulgte visioner-
ne, gik det skrækkeligt galt, og folk kom til at leve i frygt. – Hvad skal vi så 
stille op?  
 Hvis vi altså har en fri vilje til at stille noget op overhovedet? Hvis det hele 
ikke bare er memer vi har lyst til at udføre, fordi det føles fedt i de hjerner som vores 
gener har bygget? 
 Det er under alle omstændigheder en erkend-
else som rejser to fundamentale spørgsmål med hen-
syn til videnskaben og vores politiske valg: 
 Det første spørgsmål er, om den traditionelle monofaktorielle viden-
skab og teknologiske forskning overhovedet har gjort sig klart at de opere-
rer i et mulitfaktorielt, dynamisk, kaotisk, coevolutionært og komplekst sy-
stem? – Selvfølgelig har de dét; videnskabsfolk og forskere er jo ikke idioter. 
Det er bare alt for komplekst til at have med at gøre i praksis. Det er umu-
ligt at regne ud, simpelthen. Men det medfører en række konkrete proble-
mer, hvis ikke forskerne overvejer, hvad det helt grundlæggende betyder, 
når man for eksempel slipper genmodificerede afgrøder ud i en dynamisk 
natur. 
 De forandrer den natur de bliver sat ud i? 
 Det ville være unaturligt, hvis de ikke gjorde. Intet er statisk. Både den 
modificerede afgrøde og den omkringværende flora og fauna vil ændre sig. 
De vil interagere med hinanden og indrette sig på de nye omgivelser, mute-
re. Dette stemmer ikke overens med det statiske verdensbillede vores kultur 
har været udstyret med indtil nu, men det er kernen i, hvad naturen gør, når 
den er natur. Og det er den for det meste. Liv er bevægelse. 
 Det andet spørgsmål vedrører vores politiske beslutninger og sam-
fundsmæssige investeringer. Politikerne og erhvervslivet taler om at vi er 
nødt til at satse på bioteknologi og computerteknologi – og nu er de også 
begyndt at tale om at vi er nødt til at satse på nanoteknologi – for hvis vi 
ikke gør dét, så kommer vi til at sakke agterud. I forhold til hvad? I forhold 
til alle de andre lande som heller ikke vil sakke agterud! Alle nationalstater 
satser på forskning, ikke for videnskabens skyld eller for at vi skal blive klo-
gere, men fordi ingen vil være den der ”sakker agterud”. – Så handler vi ud 
fra frygt eller vision? 
 Frygt? 
 Det kan godt være at den enkelte isolerede økonomi har godt af at der 
bliver opfundet mere og mere komplekse ting og sager, så lige netop den 

Processens 
konsekvenser 
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økonomi kan stå sig i konkurrencen, men hvem er det vi konkurrerer imod i 
en globaliseret verden?  
 Os selv? 
 Det er i virkeligheden globaliseringens ultimative konsekvens: der er 
ikke nogen at konkurrere imod, for netværket har ingen grænser! Jorden er 
jo rund, for helvede! Vi hænger sammen, hele vejen rundt om kloden. Vi 
spiser ved samme bord, vi skal alle sammen drikke af det samme østrogen-
holdige vand og indånde den samme forurenede luft, døje med de samme 
uforudsete bivirkninger af de genmodificerede afgrøder og nanoteknolo-
gien. Der er kun ét klima, og det er til deling. 
 Hvis vi udelukkende forskede for at blive klogere, så ville problemet 
være mindre, men når der hovedsagligt ligger økonomiske interesser bag, 
har vi så som menneskehed overhovedet brug for de frembringelser som 
alle disse her højtuddannede mennesker bliver bedt om at fremkomme 
med? 
 For at konkurrere med dem der har et andet foldboldlandshold? – Det er en 
fuldstændigt forældet måde at se verden på; det er på tide at anskue verden globalt i 
stedet for nationalt? 
 Hvis vi gjorde, kunne vi så i virkeligheden alle sammen – samtlige 6 
milliarder – nå til en global enighed om en tyve timers arbejdsuge og så 
bruge resten af tiden på at lege med vores unger og tage på stranden? 
 Vi behøver ikke mere materiel velstand, end den vi har? 
 Det har pessimister sagt siden Platon – han var selv én af dem, i øv-
rigt. Men helt ærligt? Vi behøver jo ikke at gå i stå, og var der så ikke andre 
steder, det var værd at satse i stedet for teknologi og penge? Kunst og skøn-
hed for eksempel? Kunne det ikke tænkes at der var viden som gjorde vores 
liv rigere i stedet for kun at gøre vores tegnebøger tykkere?  
 Og vores ozonlag tyndere og hele kloden varmere? 
 Vores økologi fattigere. – Kan du huske, hvor 
vi slap de videnskabelige paradigmers tidspendul i 
mandags?  
 Var det dét pendul, hvor grækerne var ”venner af 
viden”, men så kom kirken og kontrollerede videnskaben? 
 Og så svingede pendulet, og videnskaben 
kontrollerede religionen. Det næste den forsøgte at 
kontrollere var naturen, og derfor har videnskaben 
de sidste 200 år forsøgt at presse naturen ind i nogle 
menneskeskabte begreber om optimalitet. – Kan du 
huske historien om George Mines der forsøgte at kontrollere sit hjerte? 

De videnskabelige 
paradigmers pendul 
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 Det var ham der blev fundet halvdød, mens han lå på gulvet med hjerteflim-
mer? 
 Fordi han havde sat en u-kaotisk, punktlig elektrisk puls til at styre 
sin hjerterytme, fordi han var overbevist om at hans egen teknologi var bed-
re end naturens. Han er i virkeligheden et meget godt billede på den natur-
videnskab og teknologi vi har haft de sidste 200 år: ud fra filosofien om at 
erstatte naturens rytmer med et stykke teknologi som byggede på en lineær, 
mekanisk, binær tankegang, lykkedes det ham med imponerende krea-
tivitet at slå sig selv ihjel.  
 Den videnskab og teknologi vi har frembragt de sidste 200 år, har 
uden tvivl nået imponerende resultater, men den er også ved at kvæle os i 
forurening, og den har jo ikke skabt den sociale retfærdighed som vi bliver 
lovet, hver gang der bliver opfundet noget nyt. Tværtimod. De fattige bliver 
fattigere, og direktørerne i medicinalvareindustrien får højere og højere løn. 
Selv nanoteknologien hænger fast i dette her gamle paradigme. Hele dens 
filosofi er jo netop at påvirke vores omgivelser, så de indretter sig efter vores 
krav, klemme naturen ned i nogle nye kasser, hvor den bare har at makke ret. 
Med hele den klassiske videnskab og moderne teknologi har vi set naturen 
som noget der måtte tilpasse sig vores kategorier og firkantede forventninger.  
 Men naturen hørte ikke efter? 
 Og mens drengene bliver født uden kønsorga-
ner, og vi finder DDT i brystmælken – for så vidt at I 
overhovedet kan blive gravide – så var det måske på 
tide at fundere over, om ikke den moderne teknologi 
efterhånden har skabt så mange anomalier at det er 
tid til at tænke om. Fra grunden af. Det er allerede 
ved at ske. Pendulet svinger, og videnskaben begyn-
der at se verden fra en ny vinkel, nu gælder det bare 
om også at få teknologien med. Dels på grund af de 
anomalier som det gamle videnskabs- og teknologi-
syn selv har skabt, dels på grund af de forandringer 
som sker i de andre penduler. Videnskaben og tek-
nologien bliver naturligvis farvet af det samfund de 
virker i, og derfor kommer især ændringerne i vores 
idealer til at smitte af.  
 Værdiabsolutismen? 
 Videnskaben ved godt at naturen ikke har no-
gen etik. Den ved også at den ikke selv har det. Men den er vanvittigt dårlig 
til at forholde sig til at den ikke har det. Det samme gælder den teknologis-

 
The initial study, done by a Danish 
team headed by Dr. Niels Skakke-
baek and published in the British 
Medical Journal in September 1992, 
systematically reviewed the interna-
tional scientific litterature on semen 
anelysis performed on normal men 
since 1938 and based its findings on 
sixty-one studies involving almost 
fifteen thousand men from twenty 
countries in North America, Europe, 
South America Asia, Africa, and 
Australia. (…) 
The Danish researchers found that 
the average male sperm count had 
dropped forty-five percent, from an 
average of 113 million per milliliter of 
semen in 1940 to just 66 million per 
milliliter in 1990. At the same time, 
the volume of the semen ejaculated 
had dropped by twenty-five percent, 
making the effective sperm decline 
eqivalent to fifty percent. 

Our Stolen Future 
Theo Colborn et.al., 1997 
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ke forskning. I det omfang, den overhovedet interesserer sig for etik og ikke 
kun går op i fortjeneste. Derfor må etikken komme et andet sted fra. 
 Religionen? – Eller demokratiet og filosofien? Humanismen? 
 Videnskab, teknologi og forretning er nødt til at fungere i nogle ram-
mer. Ligesom alt andet. Verden virker jo i kraft af sin interaktion. I en tid 
med værdiabsolutisme gælder det for videnskaben og teknologien om ikke 
at være dem der skruer op for foragtcentrifugen. 
 De bliver nødt til at interessere sig for etik, for at religionen ikke skal løbe 
dem over ende? 
 Hvad er det stik modsatte af en videnskab og teknologi som kontrol-
lerer naturen? 
 En natur som kontrollerer videnskaben og teknolo-
gien? – En natur og naturvidenskab som kontrollerer tek-
nologien? Hvad? Vi begynder at tage ved lære af naturen i 
stedet for at dominere den? Spiller sammen med de kaotis-
ke systemer i stedet for at forsøge at begrænse dem?  
 Nu bliver det store paradigmeskift at videnska-
ben indser naturens overlegenhed, og at teknologien 
bliver indrettet efter dét. Naturen er meget smartere 
indrettet, end vi nogen sinde har forestillet os. I fremtiden vil vi sætte na-
turen over teknologien, vi vil lære fra naturen i stedet for at forsøge at kon-
trollere den. Vi vil bruge videnskaben til at spille teknologisk sammen med 
naturen i stedet for at forsøge at klemme den ned i vores sølle udtænkte 
systemer. Arrogance vil blive skiftet ud med ydmyghed. Og det sjove ved 
det er at det vil medføre mindst lige så imponerende resultater som den 
gamle videnskab og teknologi har gjort! 
 Vi går altså ikke i stå og flytter ud i jordhulen og spiser bregneblade sammen 
med køerne? 
 Tværtimod! Vi udvikler langt smartere teknologier – uden bivirknin-
ger. Forhåbentlig. Hvis vi tænker os om og handler ansvarligt. Men det gør 
man jo, når man er ydmyg. I det hele taget vil vi se en række helt konkrete 
forandringer på en række områder, og mange af dem er allerede i gang.  
 For det første vil videnskaben ikke længere være nær så fragmenta-
risk. Hvor der tidligere var vandtætte skotter mellem de forskellige grene af 
videnskaberne, så vil man nu i langt højere grad arbejde på tværs af fag-
grænserne og lære fra hinanden. At det overhovedet er muligt, skyldes i høj 
grad den computerkraft som vi har udviklet, for det tillader os at foretage 
beregninger og datasammenligninger som ikke var mulige før. Multifakto-
riel videnskab styrer!  

Videnskabelig og 
teknologisk 
ydmyghed 

 

The practice of some Constantinople 
women of soaking a sponge in diluted 
lemon juice and using it as a vaginal 
tampon is theoretically not surpassed in 
reliability by any modern clinical 
contraceptive. 

Norman Himes 
Medical History of Contraceptives, 1963 
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 Dertil kommer at kaosteorien nu er blevet formuleret, og at det er mu-
ligt at udvikle computerprogrammer der kan foretage beregninger på basis 
af den. Det statiske billede af verden vil blive erstattet af et syn på miljøet 
som systemer i flow. Medicin, økonomi og biologi har allerede taget hul på 
forandringerne, og om ganske få år vil effekten blive imponerende og vores 
indsigt overvældende! 
 Konsekvensen er altså ikke at videnskaben eller tekno-
logien skal gå i stå, men at de vil arbejde på en anden måde? 
 Det er en gammel vittighed at den ene læge var 
specialist i højre øje, mens hans kollega var specialist 
i det venstre. Mange andre naturvidenskaber har væ-
ret opsplittede på samme måde. Viden på det ene 
område udelukkede resultater fra forskning på andre 
områder. De nye videnskaber og teknologier bliver 
”holistiske” i den mest sekulært pragmatiske, u-mys-
tiske betydning af ordet. Individer, ting, teknologier, 
organismer og fænomener vil ikke længere blive set i 
isolation, men i de sammenhænge de indgår i. Vi er 
et produkt af vores samspil med omgivelserne, det samme er de enkelte 
molekyler og alt, hvad der ligger derimellem: generne, bakterierne, parasit-
terne, skadedyrene, lørdagskyllingerne, præmietyrene, studieværterne på 
tv-avisen, professorerne på universiteterne og alle dem på anabolske stero-
ider og Viagra.  
 For lægevidenskabens og den medicinske teknologis vedkommende 
vil ikke alene hele kroppen og alle dens processer blive draget ind i den 
medicinske behandling; den traditionelle naturvidenskabelige medicin vil 
også blive i stand til at lade sig komplementere af alternative former for 
behandling. For det første fordi det ikke er al alternativ behandling der er 
humbug, noget af det virker faktisk og kan forklares naturvidenskabeligt. 
For det andet, fordi alternativ behandling giver patienterne den mytologis-
ke dimension i behandlingsforløbet som den traditionelle lægevidenskab 
ikke kan finde ud af at formulere og formentligt gør klogt i at holde sig fra. 
Men så kan de to komplementere hinanden, fordi, for det tredje, vi bliver 
”voksne” og kan være i stue med vores modsætning og acceptere deres 
særheder, om ikke andet, så for variationens skyld. Vi lærer at acceptere 
komplementariteten. 
 Hvordan dét? 
 Hvad arbejder akupunkturen med? Hvad er det man forsøger at på-
virke, når man stikker nåle i de forskellige akupunkturpunkter? 

Basically, some people like reduc-
tive analysis into component 
particles. Others revel in complex 
wholes. This split is not masculine 
versus feminine, or science versus 
art. It is inside every field—and at 
times in every thinking person. It 
is what philosophers contrast as 
analytic versus synthetic, what my 
artist mother called controlled 
formulation versus baroque 
exuberance, what Elizabeth 
Sewell, a poet, called number 
versus dream. 

Lucy’s Legacy 
Alison Jolly, 1999 
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 Energien? Chi, hedder det vist? 
 Men i den klassiske europæiske medicin eksisterer der ikke nogen 
begreber om ”energi”. Dét begrebsapparat som de ene paradigme betjener 
sig af, giver ikke nogen mening i det andet.  
 De to paradigmer kan ikke forklare hinanden? 
 Men de kan komplementere hinanden. Hvilket de har gjort i Kina 
længe, det er bare os der ikke har fundet ud af det endnu. De to systemer 
beskriver den samme sygdom på to forskellige måder, og den ene kan ikke 
sige noget om den anden – de rummer simpelthen ikke overlappende be-
greber, så man kan ikke engang ”oversætte” fra det ene til det andet – men 
der er ikke noget i vejen for at de to supplerer hinanden, komplementerer 
hinanden. Ud over dét vil patienten blive set som et helt menneske der også 
skal have sin situation og sit liv til at fungere, det er ikke nok at det kun er 
det højre øje som bliver raskt. 
 Men det holistiske syn er ikke det eneste aspekt 
i ydmygheden over for naturen. Helt konkret vil 
lægevidenskaben kigge naturen i kortene for at finde 
non- eller mindre-invasive behandlingsmetoder. En 
ting der allerede eksperimenteres med, er dét der i dag 
kaldes bio-surgery, hvor man blandt andet bruger bier 
til at stikke patienterne, fordi det skaber en immun-
reaktion som hjælper kroppen med at komme over 
visse infektioner. En anden ting er specialdyrkede, antiseptiske mider som 
bruges til at rense sår med, så de heler pænere. Den traditionelle lægeviden-
skab, med alle dens kemikalier og antibiotika, er simpelthen ikke nær så 
effektiv til sårrensning som naturens egne små skraldemænd. Trickene er 
ikke nye, nogle af dem har været kendt siden oldtiden, men de har været 
ude af billedet, mens den ”moderne” medicin kørte sit egotrip. Igler var et 
alment kendt lægemiddel helt op til midten af 1800-tallet, hvor de blev for-
vist fra de ”rigtige” hospitaler. Der er gamle dokumenter på sanskrit som 
fortæller om åreladning ved hjælp af igler, og nu er de ved at blive taget til 
nåde igen. Efter operationer, hvor venerne har vanskeligt ved at transpor-
tere det iltfattige blod tilbage til hjertet, kan igler dels dræne det ”tilstop-
pede” område for blod, dels sætte gang i blodgennemstrømningen ved 
hjælp af det stof de sprøjter ind for at gøre blodet tyndt og lækkert som 
iglemad, et stof som hedder hirudin. Og det sjove ved det er at det stof er 
man nu begyndt at fremstille ved hjælp af genteknologi, fordi det ikke 
findes bedre. 
 Vi kopierer naturen? Tager ved lære af den? 

Bee venom acupuncture (BVA), as 
a kind of herbal acupuncture, 
exerts not only pharmacological 
actions from the bioactive com-
pounds isolated from bee venom 
but also a mechanical function 
from acupuncture stimulation. 
BVA is growing in popularity, 
especially in Korea, and is used 
primarily for pain relief in many 
kinds of diseases. 

http://ecam.oxfordjournals.org 
/cgi/content/abstract/2/1/79 
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 Dét som vi kalder alternativ medicin i Danmark, 
hedder faktisk allerede komplementær medicin i Eng-
land og USA, og i Tyskland har de en lang tradition 
for at kombinere den moderne lægevidenskab med 
homøopati, og hvad man vel kunne kalde folkemedi-
cinske traditioner. 
 Det er bare lægerne her i Danmark der er lidt lang-
somme? 
 Ikke kun. Alle steder i vores del af verden vil 
der være alt at vinde ved at forske i den alternative 
eller komplementære medicin. Om ikke andet så for 
at finde ud af, hvad der virker, og hvad der er fup og svindel. Nogle behand-
lingsmetoder vil vise sig at virke, andre vil være det rene spild af tid og 
penge, for ikke at sige regulær gambling med helbredet. Men sikkert er det 
at skalaen mellem de to yderpunkter vil være fuzzy. Den alternative medi-
cin befinder sig i et kontinuum af effektivitet, med andre ord. Hvilket den 
”videnskabelige” medicin jo i virkeligheden også gør. Hvis vi holdt vores 
”videnskabelige” medicin op mod de samme standarder som vi gerne vil 
med den alternative medicin, så var det måske nok ved at være på tide med 
lidt ydmyghed! – Og så har den alternative medicin som regel endnu en 
fordel: den forurener ikke! 
 I modsætning til de tonsvis af hjertemedicin som 
findes i Nordsøen? 
 Der er en australsk professor, Roger Short hed-
der han, som har fundet ud af at citronsaft muligvis 
kan beskytte mod HIV-virus. Kvinder har gennem år-
hundreder brugt en halv citron som præventionsmiddel – hvor fikst det så 
lige er at stikke sådan en op eller at få den ud igen, det skal jeg ikke gøre mig 
klog på, men under alle omstændigheder må den lugte bedre end et pessar 
– syren skulle efter sigende slå både sædceller og virus ihjel. Short har 
fundet ud af at en vandopløsning med 20% citronsaft kan slå 100% af virus 
ihjel på 30 sekunder i et reagensglas. I teorien – i teorien! Lad være med at 
prøve! – burde en svamp vædet med samme opløsning og stukket op i ske-
den derfor kunne beskytte mod smitten. Problemet er selvfølgelig – som med 
enhver beskyttelse mod HIV – at det er problematisk at afprøve metoden på 
mennesker. Men det er da et langt mere anvendeligt stykke forskning end 
at bruge milliarder af dollars på at opfinde en nanodims som eksempelvis 
kunne trænge ind i cellerne og dræbe virus, når det først er inde i kroppen. 
 Hvis vi uddelte gratis citroner, så kunne alle nørderne holde fri? 

Regardless of how weird the proposed 
mechanism of a treatment is, the treat-
ment should be subjected to objective 
tests to see whether or nor it is ef-
fective. Even if there is very little a 
priori chance that a treatment will be 
effective, tests showing that it does 
not, in fact, work can be very valuable 
in showing the public that money, time, 
and effort should not be wasted using 
it. Homeopathy has been subjected to 
numerous tests of its effectiveness and 
has consistently been found to be 
wanting in this regard. 

Pseudoscience and the Paranormal 
Terence Hines, 2003 

Lemon and lime juice are widely 
used for douches among women at 
high risk of HIV transmission. 
There is an urgent need to de-
termine whether or not this 
practice promotes or prevents HIV 
infection. 

http://www.aids.net.au/SH040551.pdf 
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 Hvis det holder. Jeg vil ikke være den der sidder her og giver meto-
den det blå stempel, men hvis der er noget om snakken, ville det da være 
langt mere konstruktivt at undersøge end at skabe endnu en teknologi som 
vi ikke kender konsekvenserne af. – For slet ikke at tale om, hvor velduften-
de vi alle sammen ville blive i de nedre regioner! 
 Og der er masser af andre simple opfindelser og teknologier som kan 
gøre en kæmpe forskel uden at koste en formue eller risikere vores alle sam-
mens helbred om 100 år. – Hvad var princippet for termodynamikken? 
 Øh... 
 Hvad gjorde varmen? 
 Den spredte sig...? 
 Hvad holder jeg i min hånd? 
’ En gaffel... Hvis den ene ende af gaflen er varm, så spreder varmen sig til 
resten af gaflen. Energien udligner sig! 
 Og hvis du lægger et vådt klæde rundt om en flaske, og lægger den i 
solen, så fordamper vandet i klædet og leder varmen væk fra flasken, så 
den køles ned. Ud fra dét er der en nigeriansk økonom og biolog, Moham-
med Bah Abba hedder han, som har bygget et køleskab af sand, vand og ler.  
 I Nigeria er strømforsyningen mildest talt ustabil, og det er de færreste 
der har råd til et køleskab. Samtidig betyder varmen at fødevarer fordærves 
meget hurtigt, og derfor er helbredssituationen – ud over at folk er umåde-
ligt fattige – ofte kritisk. Samtidigt med dét har landet en tusindårig tradi-
tion for pottemageri som er ved at uddø, fordi nigerianerne i fremskridtets 
hellige navn er begyndt at bruge aluminiumsspande i stedet for lerkrukker. 
Ind på banen træder så Hr. Abba og tænker sig om: hvordan afhjælper man 
et konkret fødevareproblem med lokal teknologi og for ingen penge? Man 
tager to store lokaltproducerede lerkrukker, den ene lidt mindre end den 
anden, og stiller den mindste inden i den større. I mellemrummet lægger 
man vådt sand, og takket være det tørre varme klima gør termodynamik-
ken og fordampningen at varme bortledes fra krukkerne, og dermed bliver 
indholdet i den inderste krukke kølet ned og kan holde sig længere. 
 Hvad er dét? 
 Hvilket? 
 Dét i krukken? 
 Det er en kylling! – Og det skraverede er vådt sand. 
 En kylling? 
 Ja, en kylling! – Har du noget imod min kylling? 
 Den er lidt tyk, ikke? – Og dét der er så fordampning? 
 Ja. Det er varmen som ledes bort.  

"I invented the Pot-in-Pot system 
to help the development of the 
rural poor in a cost effective, 
participatory and sustainable 
way," says Abba.  

www.rolexawards.com 
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 Hm. 
 Du er ikke tegneserie-analfabet, vel? – Er du bedre til at tegne kyllin-
ger, måske? 
 Man kunne tegne æbler eller tomater, for eksempel? 
 Glade æbler? 
 Ellers tror man måske at det er sure æbler? 
 Arh, gider du lige! 
 Kylling! 
 Det kan du selv være! – Møggås! 
 Kan du se, hvorfor Abbas krukker er geniale i den nigerianske økonomi? 
 Det er en coevolutionær teknologi? Uden bivirkninger? 
 Lav kompleksitet med umådelig stor effekt! Ikke alene kan det med-
føre sundere madvarer – cool æbler! – i området, fordi folk undgår at blive 
udsat for fordærvet mad, og fordi man ikke behøver at tørre kød og frugt og 
grønt der ellers normalt risikerer at miste vitaminer ved at blive tørret; det 
har vidtrækkende konsekvenser for hele samfundet. Kølingen betyder at 
det ikke er nødvendigt at transportere varer til markedet lige med det sam-
me, når de er høstet, men at man kan vente et par dage. På den måde får 
kvinderne mulighed for at tjene flere penge, fordi de kan tage flere og mere 
friske varer med til markedet på én gang. Dermed kan de også opnå en vis 
økonomisk uafhængighed fra deres mænd. Pigerne som traditionelt har væ-
ret dem der hjalp til med at høste og bringe varer til markedet, mens dren-
gene gik i skole, behøver nu heller ikke at gå til markedet hver dag, og der-
for kan de også komme i skole. Endelig må man formode at fremstillingen 
af krukkerne giver arbejde til en del lokale som kan bruge de penge de tje-
ner i lokalsamfundet, og derved skabe fundamentet for yderligere komplek-
sitet på stedet.  
 Win-win-win-situation? Investeringerne bliver inden for den samme økono-
mi, og de skaber en generel coevolutionær udvikling? Gennem et ret simpelt bask 
med sommerfuglens vinger har Abba sat gang i en kaotisk proces af nogle memer 
som kan forandre et helt samfund? 
 Næppe en opfindelse han får Nobelprisen for, men ikke desto mindre 
teknologi baseret på klassisk naturvidenskab og til gavn for menneskehe-
den. – Til gengæld har han så fået The Rolex Award som er en pris der i hø-
jere grad satser på at belønne simple teknologier. Så den slags teknologisk 
tænkning findes altså derude; teknologi som aflurer naturen dens mekanis-
mer og spiller med den i stedet for imod den.  
 Ikke for at trampe i det, men det virker altså umådeligt meget mere begavet 
end at opfinde en maskine som kan få hjertet til at slå med punktlige intervaller! 
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 Aber wass ist denn doch mit der Pünktlichheit verkehrt?  
 Evolutionspsykologien er en anden videnskab som kommer til at sæt-
te sit fingeraftryk i det videnskabelige og teknologiske landskab. Det er en 
relativt ny videnskab, men den giver os en helt grundlæggende mulighed 
for at forstå, hvad vi er for nogle størrelser som mennesker. 
 Hele evolutionen som vi talte om i går? 
 Ud fra vores viden om den vil det i langt højere grad være muligt at 
indrette vores samfund, vores sociale grupper, vores skoler, vores arbejds-
pladser – stort set alle de steder, hvor vi mødes og er nødt til at arbejde sam-
men – efter, hvordan vi fungerer som mennesker. Indrette systemerne efter 
mennesket, og ikke omvendt. 
 Som vi har gjort hidtil? 
 Byplanlægningen fra systemtiden, for eksempel. Det uorganiske, 
ikke-coevolutionære funktionalistiske Utopia som mennesker bliver sinds-
syge af at bo i. Skoler med stive regler, firkantede klasselokaler og undervis-
ningsplaner, og en ideologi om at alle børn skal lære det samme på samme 
måde på samme tid. Med kendskab til, hvordan evolutionen har skabt os, 
vil det være muligt at etablere nogle rammer for læring og arbejde, hvor vi 
kan være som mennesker, hvor vi ikke behøver at klemme os selv ned i 
rigide systemer for at passe ind. Der har været gjort forsøg før, men de har 
været lidt fægten i blinde, fordi det først er nu vi kan sætte mere og mere 
konkrete forklaringer på, hvorfor vi mennesker er som vi er.  
 Computerteknologien vil også lære fra natu-
ren. Man tror det måske næppe, men faktisk så stu-
derer computeringeniører i øjeblikket myrer og insekter for at lære, hvordan 
software skal opføre sig, når det gælder telefonnet, satellit-forbindelser, pro-
grammering af robotter, levering af e-mails, og når flyveledere skal dirigere 
fly sikrest frem til deres destination.  
 Insekter som lever i kolonier – det kan være hvepse, myrer, termitter 
eller bier for eksempel – er hver for sig ikke særligt kloge. Alligevel ser det 
ud som om deres koloni har en eller anden form for kollektiv intelligens, så 
de altid som flok finder frem til den fødekilde, der er nærmest. Uden nogen 
synlig form for ledelse. Hvert insekt synes at have sin egen opgave og alli-
gevel er det hele vanvittigt koordineret. 
 Kaosteori? 
 Summen af utallige små aktører med identiske helt simple koder, ge-
netisk programmeret ind i deres insekt-styresystem.   
 Og dét bringer min e-mail til London? 
 

Gak til myren 
og bliv vis! 
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 Eller giver dig den hurtigste forbindelse til Uruguay. En e-mail som 
skal den halve klode rundt, bliver ikke sendt af sted som ét langt sammen-
hængende signal. Det bliver delt op i bidder, og disse bidder af e-mail bliver 
sendt af sted hver for sig, og inden de når frem til modtageren, hvor de bli-
ver samlet igen, er de blevet transmitteret via et helt netværk af kabler, sen-
demaster og satellitter. Den enkelte bid kunne derfor nemt komme til at 
tage en omvej eller blive dirigeret via en overbelastet forbindelse og dermed 
komme til at sidde ”fast” i cyberspace uden at kunne nå frem og blive sam-
let med resten af e-mailen. – Her kommer så myrerne ind i billedet! 
 Forestil dig to myrer, A og B som begge forlader myreboet på jagt ef-
ter mad. – Og hvis du også synes at mine myrer er tykke, så er det, fordi de 
lige har spist kylling! 
 Der er to portioner mad. Den ene portion er to meter væk, den anden 
er fire meter væk. Myre A går den ene vej, myre B går den anden vej. Hvil-
ken myre kommer hjem med mad først? 
 Den myre som går til den mad som kun 
er to meter væk? 
 Og ved du, hvad den gør på vejen? 
 Nej? 
 Den efterlader et spor af pheromoner, et duftspor, og det gør den hele 
tiden, både på vejen ud og på vejen hjem.  
 Lad os sige at myre A gik til den mad som kun var to meter væk. 
Hvis B ikke er kommet hjem endnu, når A kommer tilbage ad samme spor 
som den gik ud, hvor meget duftstof har så dét spor som myre A har efter-
ladt sig, i forhold til myre B's spor? 
 Dobbelt så meget? 
 Og hvis myre C også gerne vil ud at finde mad, hvilken vej bør den så 
gå, hvis den ikke vil gå for langt efter mad – i fodsporene på A eller B? 
 Vil den gå dér, hvor der er mest duftstof? 
 Den vil gå samme vej som A, for der er dobbelt så meget duft som 
den vej B gik, fordi B ikke er kommet tilbage endnu. 
 Så nu går C ud ad A's spor og efterlader også et duftspor? 
 Så nu har vi tre duftspor ud til den mad der er nærmest. Hvor går 
myre D så hen? 
 Der hvor duften er kraftigst. 
 Den går samme vej! Nu kommer myre B hjem med mad, og hvad gør 
den så? 
 Den går derhen, hvor de andre også gik! 
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 Nemlig. For der er flere duftspor, hvor alle de andre har gået, end de 
to spor den selv har efterladt. Med en meget simpel programmering er det 
nu lykkedes for samtlige myrer at finde vej til den nærmeste mad. Når den 
så er spist op, og de igen flakker omkring på må og få, så vil det være den 
næst-nærmeste portion mad som får hyppigst besøg, og så vil det være hen 
til den at dufsporet bliver stærkest. – Hvad sker der, hvis man snyder my-
rerne og lægger noget mad endnu tættere på myreboet, efter at de har dan-
net det første duftspor? 
 Så opdager de ikke den nye mad, for de følger alle sammen de duftspor som 
allerede er opstået? 
 Du er ikke nem at narre, hva’?  
 Men det er myrerne? 
  Og det er dét man bruger de såkaldte cyber-ants til. Når man gerne 
vil have sikkerhed for at en e-mail eller et telefonsignal kommer frem via 
den korteste og hurtigste forbindelse, så programmerer man nogle virtuelle 
myrer der kan finde frem til den optimale vej.  
 Ved at aflure naturen får vi bedre mail-forbindelser? 
 Eller i hvert fald hurtigere og mere effektiv ud-
nyttelse af de elektroniske kommunikationsveje. Na-
turen tjener også som forbillede i forbindelse med at 
bygge robotter der skal kunne tænke selv. Især bier-
nes arbejdsdeling.  
 I stedet for at programmere en enkelt robot med en meget komplice-
ret kommando, så har man fundet ud af at det er en fordel at programmere 
flere små robotter med hver sin meget simple kommando. Til sammen fin-
der robotterne så ud af at løse den opgave som man ellers ville have pro-
grammeret den større robot til på en gang.  
 Det vil også være den måde nano-dimser vil arbejde på? Den enkelte lille 
nano-dingenot vil ikke kunne løse nogen opgaver, men til sammen ville millioner af 
dem kunne udføre et eller andet? – Deres samarbejde er et kaotisk system? 
 Præcis. Den samme tankegang kan også bruges, når der skal udvikles 
software til statistik og analysemodeller. Små virtuelle myrer leder efter 
sammenhænge i et datamateriale, uden at man på forhånd har fortalt com-
puteren eller ”myrerne”, hvad det specifikt er for nogle sammenhænge de 
skal leder efter. De bliver simpelthen sendt på jagt efter mønstre, og så 
håber man at de ”i fællesskab” kommer frem til noget. – Formentlig vil de 
være super til at finde synergieffekter – både positive og negative – som 
ikke tidligere har været kendt, fordi de kan gennemtrevle et datamateriale 
ud fra nogle helt nye forudsætninger end hidtil. 

Half a bee, philosphically, 
Must ipso facto half not be 
But half a bee, has got to be, 
Vis a vis its entity. – D’you see? 

Idle / Cleese 
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 Så når du siger at fremtidens videnskab bliver yd-
myg og lægger sig ”under” naturen, så er det altså ikke, fordi vi forkaster vores 
hidtidige videnskab og teknologi? Vi supplerer den nærmest bare med naturen? 
 Du tænker i enten-eller. Når jeg siger at tekno-
logien og videnskaben vil skifte kurs og begynde at 
lægge sig under naturen, så opfatter du det som om 
jeg siger at teknologien og videnskaben vil forsvinde. 
Det gør de ikke, men de forandrer sig. 
 Jeg skal lære at tænke både-og? 
 Og det samme skal teknologien og videnskaben 
– og økologerne for den sags skyld. Forholdet mellem 
os og naturen er ikke envejskommunikation, relationen må nødvendigvis 
være tovejs. Faktisk tror jeg at der er en del økologer der har indset det og 
gerne ville bruge mere sofistikerede metoder til at udvikle økologien, men 
det er indtil videre bare ikke dér vi har kanaliseret flest forskningsmidler 
hen. Men det kommer selvfølgelig, når investorer og universiteter så småt 
begynder at indse at det er os der har noget at lære, ikke naturen. I sidste 
ende vil paradigmeskiftet manifestere sig på mange måder. Dét jeg har fat i 
her, er kun toppen af isbjerget. Genteknologien er jo et fantastisk værktøj, 
det afhænger bare af, hvad vi bruger den til. Om vi bruger den til at kon-
trollere eller til at studere med.  
 Den dag, vi kan køre computersimulationer af 
komplekse genetiske systemer, kaotiske sammen-
hænge og synergieffekter, vil det jo rykke fundamen-
talt ved vores evne til at interagere med naturen. Ikke 
fordi vi skal gå ud og ændre på naturen, men fordi vi 
kan bruge dens eksisterende mekanismer til på et 
økologisk grundlag at indgå i et endnu mere frugtbart samspil med den. Til 
både vores og naturens fordel. 
 Der vil formentlig også dukke helt nye natur-
videnskaber op som vi end ikke evner at forestille os 
i dag, simpelthen fordi måden at tænke på slet ikke 
har slået ordentligt an endnu. Simpelthen fordi vi – 
takket være Biblen – ser os selv som ”uden for” natu-
ren eller måske endda hævet over naturen. 
 I fremtiden kommer vi til at indgå i en proces med 
naturen, sammen med vores computere? 
 Vi skal absolut ikke forkaste et godt værktøj, vi 
skal bare se at blive voksne! Vi skal bruge vores evner og talenter til at finde 

Skiing is out. Snowboarding is in. 

 
Snowboarders may not consciously 
understand the intricacies of chaos 
math, but the evolution of their 
sport almost perfectly recapitulates 
the process by which our scientists 
developed the tools they now use to 
explore and explain the very rough-
ness of reality. The rest of us had 
better do some homework to catch 
up. 

Traditional skiers shun the new kids 
thrashing down their slopes no more 
than traditional mathematicians 
ostracized the first of their collea-
gues who attempted to use nonlinear 
chaos equations to calculate their 
steepness. Discontinuity is 
intrincically threatening. (…) 

 

Snowboarding is fraught with such 
contrasting influences. It is a back-
to-nature sport, yet highly techno-
logical.  Snowboarding is about 
jumping gaps. This apparently an 
inexact, instinctual process. As one 
technique article by a snowboarding 
champion offers in all seriousness, 
“It’s usually always better to over-
shoot a gap than to underestimate 
it.” Usually always? Exactly. The 
language betrays the improvisational 
style of the entire sport. 
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ud af, hvad der er mest etisk, mest nyttigt, mest bæredygtigt og indebærer 
de færreste risici. For eksempel arbejder biologer og programmører sammen 
om at imitere det biologiske immunforsvar for at udvikle effektive antivi-
rusprogrammer til computerne.  
 Men antivirusprogrammer er vel kun nødvendige i 
en teenagekultur, hvor der er nogen der synes det er sejt at 
spolerer andres computere? 
 Sandt. Det jo desværre ikke alle der bliver voks-
ne på en gang. De unge mennesker skal jo også have 
nogle udfordringer, mens vi bruger evolutionspsyko-
logien til at opfinde nogle ordentlige og meningsful-
de overgangsritualer til dem. Det er jo også kun, for-
di vi fortsat ligger og bekriger hinanden og hinandens memer, at kemi-
ingeniører, for eksempel, er gået i gang med at studerer edderkopper og 
deres spindelvæv for at kunne fremstille bedre og lettere skudsikre 
materialer. Som i øvrigt også kan bruges til punktérfrie cykeldæk. – Ud over 
følelserne og myterne, hvad talte vi så om i forbindelse med argumentpen-
dulet og fremtiden? Hvad kommer vi til at basere mange af vores beslut-
ninger på?  
 Intuitionen? 
 Hvordan designer man vindmøller? 
 Vindmøller? 
 Hvordan sikrer man sig at de udnytter vinden 
mest optimalt? 
 Har det noget med møllevingerne eller højden at 
gøre? 
 Med de nye, kraftige computere er det muligt 
at simulere møllevingernes udnyttelse af vinden, og ved du hvad en 
vindmølleingeniør bruger som grundlag for et godt design?  
 Nej. 
 Fuglevinger og intuition. I gamle dage – det vil sige for blot otte-ti år 
siden – var man nødt til først at udføre en masse beregninger af velocitet og 
facon og aerodynamik og jegskalkommeefterdig, inden at man kunne bygge 
en fysisk model af møllen med vinger og motor og det hele, og først derefter 
kunne man tjekke møllens effekt i en rigtig vindtunnel. Nu har man, ved 
hjælp af nogle formler for velocitet og vindmønstre og materialernes egen-
skaber og en masse andre ting, opbygget virtuelle vindtunneller i com-
puteren, hvor man kan simulere både landskab, mølle og vind. Møllevin-
gernes facon har man ladet sig inspirere til fra fuglevingerne, og ingeniøren 

Just as the snowboarder/writer 
increases his degree of certainty 
during the very act of writing his 
sentence, the snowboarder pushes 
himself harder during the jump, for 
it is, according to the experts, 
usually always better to do that than 
to fall short. Snowboarding is an 
intentional exercise in relaxing into 
chaos. The precision control of the 
skier is gone. (…) 

Unlike skiing, snowboarding is a 
sport designed to give its partici-
pants the opportunity to test their 
reactions to gaps of many kinds. 
Whether it’s the conceptual gaps in 
a piecemal cultre of surf, rave, and 
science or the physical gaps between 
mounds of snow, the coping strategy 
is the same: ”Usually always over-
shoot” and definitely always relax 
and have a good time. 
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har brugt sin intuition til at ”fornemme”, hvordan den optimale vinge bør 
se ud, eller hvor man kan foretage forbedringer. 
 I stedet for at beregne og bygge den, så kan man 
gætte sig frem og prøve det af virtuelt? 
 Fordi computeren kan forsyne os med den fak-
tuelle viden, databehandling og beregning som ligger 
ud over vores klaroverhed. Dér, hvor vore hjerner gi-
ver op, dér kan computerne tage over. Helt konkret. 
Uden at det koster andet end ekstra tid. Så længe 
man var nødt til at bygge møllerne rent fysisk for at 
kunne prøve dem af, var man nødt til udelukkende at holde sig til sine 
beregninger og de "sikre" forandringer, fordi det simpelthen var for 
ressourcekrævende at bygge en ny mølle, hver gang én eller andet fik et lyst 
indfald som ikke kunne underbygges matematisk. Nu kan man tjekke de 
skøre indfald virtuelt. Flyfabrikkerne arbejder på samme måde, og det vil 
også sprede sig til andre områder inden for design og teknik. – Bærende 
konstruktioner for eksempel.  
 Hvor man før brugte tykke jerndragere som var vinkelrette og lige og 
firkantede til broer og skyskrabere, så har man nu fundet ud af at hvis man 
immiterer naturens ingeniørarbejde, så får man et helt andet design, og man 
kan bygge langt stærkere konstruktioner i både lettere, færre og billigere 
materialer. Lige så snart man går bort fra de lige linier og rette vinkler på 90 
grader og erstatter dem med kurver og vinkler på 120 grader, så holder 
konstruktionerne meget bedre. I naturen findes rette linier og rette vinkler 
faktisk slet ikke. Det er noget vi har opfundet, og de er ikke nær så stabile.  
 Heller ikke de rette vinkler? 
 Hvordan ser indersiden af en bikube ud? 
 Sekskanter? 
 Med vinkler på 120 grader. En langt mere stabil konstruk-
tion end vinkler på 90 grader, fordi alle rum automatisk låser 
sig ind i hinanden. Den kan ikke vrides skæv. Det er det sam-
me sekskantede mønster som opstår, hvis du skal lægge flest 
mulige æbler i en kasse, og derfor er det også dét mønster du 
finder i boblerne i en boblekuvert. – Selvom det næppe lige var 
derfor Post Giro i sin tid blev fusioneret med netop Bikuben… 
 De nanorør som vi talte om i mandags, og som er det 
letteste og stærkeste materiale mennesket endnu har opfundet, 
er opbygget af kulstof-atomer som netop er organiseret i 
”bikubemønster”. 

The art of coping with a high-tech, 
nonlinear culture is the art of 
surfing, skateboarding, and probably 
most of all, snowboarding. For where 
surfing is a negotiation with the 
dynamic waveforms of nature, and 
skateboarding is a negotiation with 
the cityscape, snowboarding is an 
immersion in designer discontinuity. 

Playing the Future 
Douglas Rushkoff, 1996 
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 Vi har været ude at lure naturen dens kneb af? 
 En dag vil vi også kunne simulere alle kroppens 
funktioner i en computer og kende den genetiske 
sammensætning af det enkelte menneske, og så vil vi 
også kunne designe medicin som er målrettet til den 
enkelte patient. Naturmedicin såvel som medicin ba-
seret på genteknologi. Og hvis vi ikke kan undgå bi-
virkningerne, så kan vi i det mindste forudsige, hvordan de bliver. – Der 
har så i øvrigt meldt sig en interessant etisk diskussion: der er forskere som 
så småt er gået i gang med at lave computerprogrammer som kan simulere 
de kemiske processer i en enkelt celle; alt hvad der foregår i cellen simpelt-
hen.  
 Tanken er at man senere vil bruge disse simulerede celler til at bygge 
hele organer virtuelt, så man kan simulere processerne i leveren, for eksem-
pel. Det hele skal så lede frem til at man i computeren kan bygge en hel 
menneskekrop med DNA og stofskifte og kemiske processer og hormoner 
og hele molevitten; en virtuel krop, hvor man kan simulere alt: medicin-
docering, kirurgiske indgreb, miljøbelastninger, sygdom, alt. 
 Et helt virtuelt menneske? 
 Ja, det er jo så lige spørgsmålet, for hvis man ”skaber” et menneske 
virtuelt helt fra bunden af, hvor hver virtuel celle arbejder som den ville 
have gjort i virkeligheden, og cellerne arbejder sammen og skaber et helt 
virtuelt menneske, vil dette virtuelle menneske så have en bevidsthed? Og 
en klaroverhed? Hvis alle hjernecellerne er programmeret til at simulere 
rigtige hjernecellers måde at fungere på, vil dette virtuelle menneske så føle 
smerte og ubehag? – Vil det være klarover at det føler smerte og ubehag? 
 Inde i computeren? 
 Hvis vi vitterligt lurer DNA’et dets information af, så vil vi være i 
stand til at bygge et virtuelt menneske fra én ægcelle og én sædcelle og tryk-
ke på fast forward og se personen ældes og dø på en halv times tid. Derfor er 
der faktisk en seriøs debat i gang om – hvis det lykkes at programmere et 
virtuelt menneske i alle detaljer; vi har snart al den viden der skal til, og så 
bliver det bare et spørgsmål om at bygge programmerne – hvorvidt det så 
vil være etisk at give kroppen et hoved. 
 Fordi et sådant virtuelt hoved alt andet lige vil begynde at føle og tænke? 
 Hvis det ikke har haft en barndom til at gøre sig alskens erfaringer i, 
vil det selvfølgelig heller ikke have opnået den klaroverhed som vi andre 
forbinder med en normal voksen – det vil jo blandt andet ikke have noget 
sprog – men det vil indeholde det samme limbiske system som vi selv og 

 

We will have personalized 
medicine, allowing the marketing 
and approval of drugs that are 
effective for only 10 percent of the 
population and potentially lethal 
for everybody else. 

Linked 
Albert-László Barabási, 2003 
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alle andre pattedyr har, og så kan man jo ikke rigtigt tillade sig at udføre 
medicinske eksperimenter på det, vel?  
 Det vil opleve virtuel lidelse? 
 På den anden side vil det ikke give nogen mening at undersøge en 
virtuel krop uden hoved, da hjernen netop regulerer en masse af de pro-
cesser som man vil være interesseret i at undersøge.  
 Dét tror jeg lige, jeg skal tænke over!  
 Det kan du roligt gøre! Der skulle nok være 
etisk-filosofisk stof til et par eftermiddage. – I bund 
og grund vil jeg påstå at den nye videnskab vil tage 
to veje: dels bliver naturen integreret i teknologien, 
dels bliver teknologien integreret i naturen – og rig-
tigt gættet: de kommer til at supplere hinanden!  
 Den første af de to veje handler om en øget 
forskning og fokus på økologien. Vi vil blive bedre til 
at udnytte de mekanismer som allerede er i naturen, 
for eksempel i form af at studere de gamle landbrugs-
metoder som vi ellers har forkastet, og forbedre dem, 
så vi i højere grad kan undgå at skade naturen, når vi 
skaffer os mad på bordet. Inden for medicinen er der 
uudforskede muligheder for at udnytte vores eksiste-
rende immunforsvar, når vi bekæmper sygdomme, og på en masse andre 
områder er der muligheder for at genbruge naturens gode idéer. – Kan du 
huske udtrykket ”capturing software” som vi talte om i mandags? 
 Det var dét som ikke var en computerkrig? 
 Det var et af parametrene for kompleksitet, nemlig når ét komplekst 
system bruger ”softwaret” eller grammatikken i et andet system. 
 Som når vi for eksempel bruger bakteriekulturer og enzymer til at få mælk til 
at blive ost? 
 Så har vi captured noget af naturens software og anvender det i vores 
tjeneste. Det samme sker, når vi bruger mariehøns til at bekæmpe bladlus 
med. Vi spiller med naturen i stedet for at gå imod den. Naturen integreres i 
teknologien, i den menneskeskabte kompleksitet, kunne man sige. 
 Den anden vej handler så om at teknologien bliver integreret i os. 
 A la RoboCop? 
 Som er lidt ekstremt, men ja. Det er blandt andet dét homo liquens 
handler om. Der bliver allerede eksperimenteret med kunstige hjerter, og 
der eksperimenteres også med at stimulere lamme arme og ben med elek-
triske impulser, så de kan bevæge sig igen. Som supplement til den non-

Dualitet 
natur – teknik 

Især de genmanipulerede planter bliver 
lagt for had. De er gennemgående blevet 
fremstillet som selve modsætningen til 
den økologi og miljøbevidsthed, som har 
medvind over hele linjen. Det er en 
modstilling, som de fleste umiddelbart 
har accepteret, men som ikke kan stå for 
et nærmere eftersyn. Faktisk kunne man 
mene, at alle med hang til økologi og 
miljøbekymringer burde springe rundt 
med armene i vejret over bioteknologien. 
Bioteknologien er udtryk for, at man 
overtager naturens egen måde at gøre 
tingene på – at men benytter sig af 
biologisk information i stedet for at  strø 
om sig med kemikalier. I sin essens en 
ægte ”grøn” teknologi. 

Det nye liv 
Lone Frank, 2004 
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invasive medicinske teknologi vil der også komme én eller anden form for 
sammensmeltning mellem menneske og teknologi. 
 Det bliver altså ikke bare urtete og shiatsu-massage det hele? 
 Men spørgsmålet er, hvad vi vælger at bruge disse her teknologier til. 
På den ene side kan vi bruge teknologien til at redde trafikofre eller andre 
folk med fysiske handicap, men vi kan selvfølgelig også bruge den for vores 
fornøjelses og bekvemmeligheds skyld og udstyre os selv med ekstra intelli-
gens eller genmanipulerede egenskaber.  
 Psykofarmaka? 
 Blandt andet. Viagra, Ritalin – hovedpinepiller er jo også en slags ma-
nipulation med kroppen.  
 Af mere permanent karakter kan det være den ekstra stimulation af 
hjernen og vores følelser i form af en indopereret chip, eller et specielt rønt-
gensyn ved hjælp af specielle indopererede kontaktlinser. Det kan også 
være implantat af ekstra muskelvæv der er identisk med ens eget, så man 
enten kan rekonstruere folk efter ulykker eller bare få en lækker krop uden 
at behøve gå til styrketræning.  
 Det ville måske nok have appeal? 
 Der er altid penge i forfængelighed. Man kan allerede gro væv uden 
for kroppen – det har hovedsagligt været hud man har eksperimenteret 
med til transplantation i forbindelse med brandsår, men der skulle principi-
elt ikke være noget umuligt i at man kunne snuppe lidt muskelvæv fra sin 
overarm og gro det, så man kunne få et sæt gode biceps, en flad mave og en 
fast røv. Det er i og for sig bare en forlængelse af plastikkirurgien, og så 
længe vi bare taler om at gøre eksisterende og velfungerende muskler stør-
re, behøver det ikke en gang at være et implantat. Man kan allerede få mus 
til at blive lige så pumpede som Arnold Schwarzenegger i hans velmagts-
dage ved hjælp af genterapi, ved at sprøjte et modificeret gen direkte ind i 
den muskel man gerne vil have til at vokse. – Mulighederne er uendelige, 
og jeg vil ikke trætte dig med alle detaljerne, selvom de er meget sjove i sig 
selv. Det er nemlig ikke dem det videnskabelige paradigmeskift handler 
om. 
 Fordi dét du lige har nævnt her fortsat handler om at få naturen til at makke 
ret? 
 Præcis. Men efterhånden som vi bliver voksne, pendulerne svinger, 
klimaet forandres og vores videnskabelige og teknologiske formåen udvik-
ler sig, vil vi komme til at tænke anderledes, og i forbindelse med teknologi 
og videnskab kræver det tre store spring.  
 Hvordan dét?  
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 Det vi har siddet og talt om er bare de samme 
gamle travere i et nyt kostume. Men der er faktisk et 
videnskabeligt og teknologisk meta-narrativ som er 
ved at skifte, og det sker, når vi her i Vesten tager tre 
store erkendelsesmæssige spring. Man fristes faktisk 
til at blive i Bohr’s terminologi og sige kvantespring. 
 Som er?                                                          
 Eller blive i Kierkegaards terminologi og tale 
om ”springet”; hans leap of faith. – Sjovt at de begge to lige skulle udtrykke 
sig ved hjælp af ”spring”. Der må være et eller andet i luften her i Køben-
havn. Eller drikkevandet?  
 Måske er det ikke blot tre kvantespring i anskuelsesmåde, videnskaben 
og teknologien behøver, men nok så meget et leap of faith med hensyn til at 
det virker? 
 Paradigmespring, med andre ord?  
 Og skulle de komme gradvist, så fred være 
med det! 
 Det første virkeligt store spring er, når vi æn-
drer vores selvopfattelse og indser at vi selv er natur. 
Der er ikke nogen grænse mellem os selv som men-
nesker og naturen. Vi er natur! Der er ikke noget en-
ten-eller, vi og naturen er både-og. På det teoretiske 
plan er videnskaben selvfølgelig udmærket klar over 
at det forholder sig sådan, men i praksisk er vi her i 
Vesten bare vant til at opfatte os selv som noget ”an-
det”, noget som er løsrevet naturen.  
 Hævet over den? 
 De må altså sidde og grine godt og grundigt af os nede i Afrika, hvis 
de nogen sinde finder ud af, at det er den måde den hvide mand har tænk 
på de sidste 2-3000 år! Det første store spring bliver, når den bibelsk-aristo-
telisk-binære distinktion mellem menneske og natur bliver fortrængt i vores 
kultur. Vestlig tankegang vil langsomt optage Østens filosofi og dens fuzzy 
anskuelse med hensyn til menneske og natur. Vi og naturen er ét. Vi er i kon-
stant udveksling med aberne og bierne og blomsterne og træerne og mikro-
berne, ligesom aberne er i konstant udveksling med træerne og mikroberne 
og bierne og blomsterne og os. Om ikke andet, så fordi det er den samme ilt 
og kuldioxid vi er afhængige af. Vi eksisterer i gensidig afhængighed. 
 Det andet spring er det jeg kalder ”teknologiens og videnskabens Tai-
chi”. 

Tre store spring 

Vi er natur 

Ved at nægte jer selv nydelse, 
oplagrer I ofte kun begæret i jert 
væsens afkroge. 
Hvem ved, om ikke det, som synes 
udeladt i dag, blot venter på i 
morgen? 
Selv jert legeme kender sin arv og 
sit retmæssige behov, og vil ikke 
narres. 
Og legemet er sjælens harpe. 
Og den er jeres til frembringelse af 
sød musik eller forvirrende lyde. 

Profeten 
Kahlil Gibran 
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 Meditationsøvelsen?  
 Det er nu en kampsport, men du kender den 
sikkert mest fra fjernsynsbilleder af hundredevis af 
kinesere som står og bevæger sig enormt langsomt i 
takt. Hele filosofien bag tai-chi er at man ikke bruger 
en masse energi på at angribe sin modstander, men 
at man bruger modstanderens egen energi til at for-
svare sig med. De bevægelser som du har set kineser-
ne stå og udføre – ”figurer” tror jeg de bliver kaldt – 
er de forskellige ”greb” eller forsvarsstillinger man 
kan indtage, når angriberen kommer. De har forskel-
lige navne; Tranen, er der vist én der hedder.  
 Og ”videnskabens tai-chi” er så at vi bruger naturens eksisterende processer 
til at gavne os selv i stedet for at angribe naturen for at nedlægge den? 
 ”When closely inspected, the nanzuna is flowering by the hedge”; ja. 
De virkelige videnskabelige og teknologiske fremskridt vil vi komme til at 
skabe, når vi erkender at dér, hvor vi griber ind i naturen og forsøger at 
styre den, der spilder vi vores egen energi, der skaber vi kun uorden, og vi 
skaber situationer, hvor vi ikke kan trække os ud igen. Har vi først forsøgt 
at overtage styringen med naturen, så er vi nødt til at blive ved. Det er kao-
tiske systemer vi griber ind i, og selv om man kan ”skrue op og ned” indtil 
et vist punkt, så kommer punktet før eller siden, og så er der ingen vej til-
bage. 
 Hvad var det du kaldte det? Det havde et navn? 
 Faseovergange. Eller irreversible begivenheder. 
 Griber vi ind i naturen og forsøger at kontrol-
lere den, så risikerer vi at skabe vi faseovergange, 
hvor vi hænger på den og ikke kan trække os ud igen. – Eller, det vil sige: 
selvfølgelig kan vi trække os ud igen, vi skal bare ikke regne med at naturen 
af sig selv finder tilbage til sine gamle vaner, sine gamle mønstre, og gen-
skaber de forhold vi var vant til, inden vi greb ind. Vi kan forsøge at gen-
skabe biotoper i mindre skala, og vi kan forsøge at etablere forhold som er 
optimale for at naturen selv igen tager over, dér hvor vi er kommet til at 
forurene eller udrydde dyrearter, men det bliver aldrig det samme som det 
var før.  
 Teoretisk set kan det lade sig gøre at nedbringe den globale opvarm-
ning ved at skabe et kunstigt skydække omkring hele jorden som reflekterer 
solens stråler og derved sænker temperaturen. Men ud over at vi så skulle 
leve i konstant gråvejr, så ville det medføre at vi for bestandigt slog det na-

Teknologiens Tai-chi 
The Sung  philosophers have ch’I (ki) 
opposed to li (ri), and this antithesis is 
unified in  t’ai-chi, which is wu-chi. Li is 
the Reason running through all things, 
impartially possessed by every one of 
them; without li noting is possible, 
existence loses their being and are 
reduced to nonentity. Ch’I is a 
differentiating agency, whereby one 
Reason multiplies itself and produces a 
world of pluralities. Li and ch’I are thus 
interpenetrating and complementary. 

Zen and Japanese Culture 
Daisetz T. Suzuki, 1959 

No one yet knows how to engineer the 
systems that provide humans with the 
life-supporting services that natural 
ecosystems produce for free. 

The Ingenuity Gap 
Thomas Homer Dixon, 2000 
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turlige klimasystem i stykker, og i evighed ville være nødt til selv at regule-
re klimaet. Ud over det kolossale besvær, tænk så hvilke internationale stri-
digheder dét ville give, når det ene land gerne ville have tørvejr til at høste 
i, og det andet land ville have mere vand at drikke.  
 Når vi griber ind i naturen, sådan som vi har gjort det indtil nu, så er 
de ting vi ændrer, udelukkende de naturlige processers resultater, ikke sel-
ve naturens processer som sådan, for dem kan vi aldrig ændre ved – end-
sige forbedre. 
 Sig lige dét igen! 
 Dét som vi ændrer på, når vi griber ind i natu-
ren, er ikke de underliggende processer, præmisserne 
for hvordan naturen udvikler sig; den måde kaos ud-
vikler sig på, den måde netværkene dannes, den måde 
tingene bliver mere komplekse, det eneste vi ændrer 
på er nogle udfald af de naturlige processer.  
 Hvis vi ændrer den globale temperatur ved at 
skabe et kunstigt skydække, så vil verdenshavene stadig skabe turbulens og 
nye vejrsystemer, men det er ikke sikkert at det ville blive den samme tur-
bulens og de samme vejrsystemer som vi er vant til. Ergo ville vi også være 
nødt til at overtage reguleringen af strømmene i havet. Hvis vi ændrer en 
afgrøde med gensplejsning, standser vi ikke lige pludselig den naturlige ud-
vælgelse mellem arterne inden for den mark vi beplanter. De biologiske me-
kanismer bag faunaens udvikling fortsætter, selvom vi opfinder en plante 
og beslutter, hvordan den bør opføre sig. Komplekse systemer vil fortsætte 
med at vokse som skalafri netværk, klimasystemet og den biologiske diver-
sitet fortsætter med at forandre sig efter kaotiske og darwinistiske princip-
per, overlevelse vil stadig afhænge af mutation, selektion og reproduktion, 
og processerne vil fortsætte, uanset hvad vi forsøger at føje til eller trække 
fra. Jo mere vi forsøger at gå imod naturens processer og energi, desto mere 
vil vi spilde vores egen. Dét er pointen med tai-chi. Derfor vil biotekno-
logien, nanoteknologien, og hvad videnskaben og den teknologiske forsk-
ning ellers måtte finde på, kun være til besvær, så længe de går imod eller 
forsøger at ændre på naturen.  
 Ikke alene bliver homo liquens flydende, hans videnskab bliver det også: den 
flyder med strømmen i naturen? 
 Hvis vi brugte den viden vi allerede har og kombinerede den med dét 
som naturen har at forære os – læg mærke til ordet forære, det er ikke et vi 
bruger meget i vores kultur – så er det min spådom at vi ville kunne løse ik-
ke så få problemer! 

Global ecosystems (…) cannot be 
managed consciously, just as we can’t 
manage our own bodies consciously. 
(…) 
The irony of the situation is that in the 
end we may actually be condemned to 
manage these ecosystems because we 
have perturbed and destabilized them 
so much. And I am certain that we won’t 
be any good at it. 

The Ingenuity Gap 
Thomas Homer Dixon, 2000 
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 Men foræringer er jo typisk noget man er nødt til at vente på? 
 Det er vi heller ikke særligt gode til i vores kultur. Vi vil helst have 
tingene lige nu og her, og helst uden at vi skal flytte os for meget selv! 
 Er der en parallel her til altruismen? Den reciprokke altruisme? Når man 
giver, så får man igen? Det gælder også i samspillet med naturen? 
 Det ville rokke radikalt ved vores selvforståelse 
og vores forhold til verden, hvis det var tilfældet, 
ikke?  
 Det tredje spring i dette her mega-narrativ, det 
er når vi indser at en stor del af det 20. århundredes 
teknologi var én lang gåen over åen efter vand. Og 
hvorfor var det dét? Fordi vi reelt ikke har løst nogen af vores problemer. 
Hvad vi har gjort er at vi har udfyldt en masse nicher i det memetiske 
netværk, vi har øget kompleksiteten, men vi har ikke skabt nogen reelle 
løsninger. 
 Det er ellers noget af en påstand! 
 Ud over homo liquens, kan du så huske, hvad min anden indledende 
påstand var i mandags? – Jeg kan huske at du skrev det ned med stooore, 
ungpigeagtige blokbogstaver! 
 Gider du lige! 
 Hvis mine kyllinger er tykke, så må jeg vel og-
så kalde din håndskrift ungpigeagtig! – Men jeg kend-
te dig jo ikke så godt i mandags, så jeg tænkte: ”Sikke 
dog en sød pige, sådan som hun sidder og flittigt noterer alt, hvad jeg siger, 
med sine stooore ungpigeagtige...” 
 Du er simpelthen en plage! – Er det dét her: ”Der 
eksisterer ikke fremskridt”? 
 Hvorfor gør vi det hele tiden så vanskeligt for 
os selv? Hvorfor bliver vi ved med at skabe komplek-
se løsninger som medfører problemer der er endnu 
mere komplekse, end det problem vi lagde ud med at stå over for?  
 Og som så kræver endnu mere komplekse løsninger? 
 Som skaber endnu mere komplekse problemer 
som kræver endnu mere komplekse løsninger. Hvad 
hed hypotese II og III?  
  ”Jo højere oppe ad den eksponentielle kurve for 
kompleksitet vi befinder os, desto mindre er nytteværdien 
af fremskridtet i forhold til teknologiens kompleksitet.” og 
”Marginalen mellem fordele og ulemper bliver mindre, jo 

Over åen efter vand 
 
 

Står på en alpetop 
kigger på det sner 
nu er jeg endelig kommet helt herop 
hva’ faen sku’ jeg egentlig her? 

Shubidua 

De ellers så udskældte firehjuls-
trækkere er langt mere klimavenlige 
og grønne i forhold til CO2-udslip end 
hybridbiler, der drives af både el- og 
benzinkraft og kører to-tre gange så 
langt på en liter brændstof.  

En stor amerikansk undersøgelse 
vender op og ned på begreberne ved 
at udregne bilernes samlede energi-
forbrug over hele deres livscyklus: Fra 
design og udvikling, over fabrikation, 
drift i et antal år og endelig til skrotning 
og genbrug.  

Dermed bliver teknisk simple, langtids-
holdbare og let skrotbare firehjulstræk-
kere pludselig langt mere miljørigtige 
end mere avancerede biler, der i 
mange tilfælde koster dyrt i energi at 
udvikle, bygge og genbruge, ligesom 
de ofte er mere servicekrævende og 
har et kortere liv.  
Og så betyder det mindre, at de må-
ske er billige i brændstof i daglig brug.  

www.jp.dk 
07.09.07 
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mere højteknologisk / kompleks teknologien er – jo mere højteknologisk, desto hurtige-
re indtræder ulemperne ved teknologien.” Plus: IIIb ”Graden af fremskridt falder 
eksponentielt i takt med at kompleksiteten stiger”. – Og så er der femmeren: ”Kom-
pleksiteten når et niveau, hvor vi ikke længere er i stand til at løse vores problemer.” 
 Én af forklaringerne kunne selvfølgelig være at vi gør alt dét vi gør, af 
nysgerrighed. Fordi vi ønsker at finde ud af, om vores idéer kan lade sig 
gøre i stedet for at fokusere på de ting som vi rent faktisk har behov for, og 
som ville løse de problemer som reelt står i vejen for en øget livskvalitet glo-
balt. 
 Citronsaft i stedet for nanoteknologi? 
 Et ufarligt middel mod malaria i stedet for at 
bruge milliarder og atter miliarder på at kortlægge 
de gener som gør at vi bliver gamle, udelukkende 
fordi en lille overforædt minoritet af verdens befolk-
ning gerne vil se unge ud til de bliver 180. 
 Mens resten dør som fluer? 
 Så meget for rationalitetens og humanismens tidsalder! Vores tekno-
logi har på mange måder fulgt princippet ”Ku’ det ikke være sjovt at bestige 
Mount Everest? – Hvorfor dét? – Fordi det er der!”  
 Teknologien har ikke nogen etik i sig selv, og det har 
skabt en kompleksitet som vi før eller siden ikke selv kan 
styre? 
 Og derfor taler de ”traditionelle futurister” og-
så om at vi bliver nødt til at udvikle computere der er 
mere intelligente end os selv, så de kan løse proble-
merne for os. 
 Men det vil vel bare skabe endnu mere øget kom-
pleksitet? 
 Absolut. 
 Jeg sidder lige her og kigger på hypoteserne fra i 
mandags. Jeg kunne godt tænke mig at gå dem igennem 
igen. Nu efter alt det vi har siddet og talt om. 
 Er det ikke ved at blive lidt sent? – Kommer du igen i morgen? 
 Og jeg som troede at jeg bare skulle skrive en historie om, hvordan vores mø-
bler kommer til at se ud om 20 år, og hvad der var blevet af ”den kendte tv-producer 
Cornelius Magnussen” som ingen havde hørt fra i årevis! 
 Få et par billeder af ham, den gamle tosse, inde på ”den lukkede” og 
så videre til næste glade krøbling? Der kan du se, hvor meget man får for-
ærende, når man giver sig tid til at lytte. Kommer du i morgen? 

Organic farming can yield up to 
three times as much food on 
individual farms in developing 
countries, as low-intensive 
methods on the same land—
according to new findings which 
refute the long-standing claim 
that organic farming methods 
cannot produce enough food to 
feed the global population. 

Researchers from the University 
of Michigan found that in devel-
oped countries, yields were al-
most equal on organic and con-
ventional farms. In developing 
countries, food production could 
double or triple using organic 
methods, said Ivette Perfecto, 
professor at U-M's School of 
Natural Resources and Environ-
ment, and one the study's prin-
cipal investigators. Catherine 
Badgley, research scientist in the 
Museum of Paleontology, is a co-
author of the paper along with 
several current and former 
graduate and undergraduate 
students from U-M. 

//www.ns.umich.edu 
/htdocs/releases/story.php?id=5936 

10. juli 2007 
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 Gerne. – Skal jeg så tage bagels med? 
 Ja, for fanden! – Og så vil jeg i øvrigt gerne se dig spise en leverpostej-
mad med remoulade og ristede løg! 
 Det er vores forhold vist ikke helt parat til endnu, det er for intimt! 
 Den er go’ med dig! – Men vi er ikke helt færdige for i dag! 
 Nej? 
 Det gør ikke noget at du begynder at pakke sammen – du har gjort 
det godt.  
 Dét som optager mig, det er denne her konstan-
te trang til hele tiden at udtænke de mest komplekse 
og imponerende løsninger på vores problemer, i ste-
det for at gå til problemets rod og bruge vores energi 
og ressourcer på at løse problemerne så simpelt som muligt. 
 Ligesom ham med krukkerne? 
 Det er sgu da utroligt at der skal gå over 100 år fra Ludwig Boltz-
mann formulerer termodynamikkens anden lov, og indtil et lyst hoved sik-
rer frisk mad til millioner! – Hvorfor drømmer vi for eksempel om at kolo-
nisere Mars, når det er meget billigere og lettere at beskytte og vedligeholde 
den planet vi allerede har?  
 Jeg drømmer ikke om det, men det er der åbenbart nogle der gør? 
 De har sågar taget lange uddannelser for at kunne drømme akade-
misk om det. Det er selvfølgelig erkendelsesmæssigt interessant at finde ud 
af, hvilken status livet har eller har haft på Mars, men er muligheden for at 
kolonisere planeten virkelig umagen værd?  Så skal vi til at slæbe udstyr og 
folk og planter og dyr og ugeblade og tyggegummi og præservativer og 
hæfteplaster og tandbørster og hostesaft og rene underbukser hele vejen 
derop. – Det er sgu en stor kuffert der skal pakkes, når man rejser til Mars! 
Er det virkelig det mest rationelle vi kan finde på, eller er det fuldstændigt 
lige så irrationelt som at bruge himmelrummets stjerner til at forudsige 
næste uges lottotal med? Er det ikke bare et pubertært videnskabeligt og 
teknologisk hvemjeg, der spiller ind?  
 Eller, fordi vandet er vådere ovre på den anden side af åen? 
 Hvad vil der ske med de mennesker som tager derop for at bo? Er de 
først én gang taget derop og har boet der et stykke tid, kan de ikke vende 
tilbage til jorden, deres eventuelle børn kan i hvert fald ikke, fordi tyngde-
kraften er så meget lavere på Mars at de ikke vil kunne tåle trykket her på 
jorden. – Hvilket selvfølgelig rejser et interessant spørgsmål, dersom vi en 
dag fik øje på en beboelig planet som var større og havde en stærkere tyng-
dekraft end vores egen. – Og givet at byplanlægningen på Mars næppe vil 

 
People must work hard to dig gold out of 
the ground in South Africa – in order to 
rebury it in Fort Knox or some similar 
place. 

Capitalism and Freedom 
Milton Friedman 
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komme til at forløbe synderligt organisk eller hulter til bulter, sådan som 
ordentlige byer bliver til her på jorden, men tværtimod vil blive designet ud 
fra nogle krav om optimal pladsbesparelse, ressourceforbrug og billig og 
holdbar konstruktion, vil de nye marsmænd så blive skingrende sindssyge i 
løbet af ingen tid? 
 Brazilitis? 
 For slet ikke at tale om almindeligt ø-kuller. En uges ferie i badeland 
kan være hårdt nok, tænk så på et helt liv på Mars! Ingen fortovscaféer, in-
gen biografer, ingen mulighed de første 200 år for reelt at møde nye menne-
sker, med mindre der konstant bliver fløjet nye beboere ind fra jorden. – 
Kan du huske Biosphere II? For 10-15 år siden var der seks forskere som 
blev lukket ind i en kunstig biosfære i en ørken i USA, og hensigten med det 
var at de skulle leve isoleret i deres eget lille kunstige økosystem i to år for 
at bevise at man godt kan kolonisere rummet. 
 Jeg tror jeg så det i fjernsynet, da de blev lukket in-
de. De havde sådan nogle StarTrek-agtige dragter på alle 
sammen? 
 De skulle nemlig se ”rigtigt” futuristiske og 
scientific-agtige ud. Dét som ikke kom i fjernsynet, 
var da de blev lukket ud igen. Selvom de havde plan-
ter og dyr og mikroorganismer med inde i deres glasboble, så duede deres 
kunstige økosystem nemlig ikke. 
 Ingen coevolutionær diversitet? Det var kunstigt 
sammensat? 
 Ikke nok med dét, hele projektet gik frygteligt 
galt og viste kun, hvor ignorant og arrogant menne-
sket er, når vi tror at vi kan reproducere, hjælpe eller 
endda forbedre naturen. Blandt andet gik syre fra 
luften inde i biosfæren i forbindelse med den jern-
konstruktion som bar taget, så hele biosfærens skellet korroderede indefra. 
 Godt de ikke var på Mars, så? 
 Så kunne det nok være at marsmændene blev grønne i ansigtet! – Der 
er også forskere hos NASA – og det har jeg altså kun læst på tekst-tv, og det 
er ikke lykkedes mig at få det bekræftet nogen steder, så jeg håber at det var 
en and – som har foreslået at for at mindske drivhuseffekten, så flytter vi 
hele jordkloden længere væk fra solen.  
 A-hvad gør vi? 
 Hvordan det lige skulle gennemføres i praksis, 
det ved jeg ikke, men på papiret ser det selvfølgelig 

The results were horrendous. Bacteria 
and microbes flourished in the highly 
fertile ground. As these bugs broke 
down the soil’s carbon compounds, they 
sucked up oxygen from the surrounding 
atmosphere and released large amounts 
of carbon dioxide.  (…) 

But despite the spectacular failure of the 
original plan, most knowledgable com-
mentators were charitable. They recog-
nized that the Biospherians had tried 
heroically to keep their world liveable. 
They also noted that mistakes were 
inevitable. As a leading geochemist said, 
“Anybody else would have made equally 
bad blunders, but different ones.” 

The Ingenuity Gap 
Thomas Homer Dixon, 2000 

Hvem sagde kløgtig? 
 

Busy executives often didn’t have 
time for a full-time wife and family 
and would just rent them for 
weekends. 

Mostly Harmless 
Douglas Adams, 1992 

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


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

442 

meget logisk ud: hvis man flytter planeten længere ud i Rummet, væk fra 
solen, så falder temperaturen naturligvis også. Men hvorfor? drister man sig 
jo i sin eventyrlige dumhed til at spørge. Fordi vi rent faktisk har brug for 
firhjulstrukne biler til bykørsel som kører syv kilometer på literen, og køle-
skabe som laver isterninger 24 timer i døgnet? Er der da ingen grænser for, 
hvor idiotiske folk med lange uddannelser har lov til at være?  
 Hvilket naturligvis leder til det helt overordnede spørgsmål: at hvis vi 
ikke begynder at tænke os gevaldigt om, ligger hele menneskehedens frem-
tid så i bund og grund i hænderne på nogle computernørder der opfatter en 
hurtigere-end-ti-minutter-tur-til-McDonalds-drive-through som ”en god af-
ten i byen inklusive et gourmetmåltid”? Simpelthen, fordi dem som kan mest 
matematik, også umiddelbart bliver anset for at være de klogeste? Eller i det 
mindste er de eneste der kan forstå, hvordan de computere som vi alle er 
afhængige af, virker? Hvor rablende åndssvage har vi lov til at være, og 
hvor meget mere teknologi tror vi at der skal til for at gøre os lykkelige? 
 Samtidig skriger erhvervsliv og regering på ingeniører og teknikere 
og nørder med naturvidenskabelig baggrund, og vi vil i virkeligheden me-
get hellere læse humaniora og arbejde med medier og kommunikation og 
sætte os selv i scene i fede livsstilsjobs, og dem som ikke gider dét, de vil 
sådan set bare gerne have et rart arbejde med nogle søde kolleger, hvor de 
kan få råd til at brødføde et par børn og betale afdrag på et lille hus med en 
have til.  
 Handler vi ud fra frygt eller vision? 
 Og skulle det endelig lykkes web-firmaer, computerkonsulenter, IT-
virksomheder, elektronikindustrien, medicinalvarebranchen og deslige at 
dræne arbejdsstyrken for alle dem der ikke fik plads i mediebranchen, så vi 
kan konkurrere med alle de andre økonomier som også har uddannet cre-
men af deres ungdom til at sidde ti timer foran en computer hver dag, hvem 
skal så undervise og passe vores børn? Hvem skal arbejde inden for land-
brug og håndværk og sørge for omsorg og pleje af dem som er syge og 
gamle? Hvem skal arbejde i fængslerne og være ansvarlige for de tunge so-
ciale opgaver i samfundet? Skal det kun være alle dem som ikke var kvikke 
nok til andet? Skal der ikke også være nogen med omløb i pæren til at 
varetage og udvikle de områder?  
 Social- og sundhedsområdet skal ikke bare være en 
skraldespand for dem som ikke kom ind på DTU? 
 Selvom lønningerne efter endt uddannelse godt 
kunne se ud som om det var tilfældet. – Er informa-
tionsteknologien i bund og grund en dinosaur i selv-

Nemer 
Whereas the human brain’s size has 
been stagnating for centuries, the 
Internet continues to grow expo-
nentially, without any sign of 
slowing down. 

Linked 
Albert-László Barabási, 2003 
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sving som æder os fra hus og hjem? Hvad er det egentlig hele informations-
teknologien producerer som er så vigtigt? Har vi som samfund brug for dét 
den frembringer? Selvfølgelig kan vi ikke bare smide alle vores computere 
på møddingen i morgen, naturligvis giver teknologien os en masse mulig-
heder som er gode og forbedrer vores livskvalitet. Men hvor går grænsen? 
 Hvis IT-branchens ekspansion indebærer at den skaber mere kom-
pleksitet end reel velfærd, er det så os der bestemmer over computerne, el-
ler computerne der bestemmer over os? Hvis alt det overarbejde vi tager for 
at tjene flere penge, udelukkende er for at kunne købe flere maskiner, flere 
fjernsyn, ny computer, ekstra mobiltelfoner, flere videospil, capuccinoma-
skiner og større biler, er det så os der styrer maskinerne eller maskinerne 
der styrer os?  
 Hvis det memplex der oplever den største vækst i kompleksitet, ikke 
tilfører samfundet nogen øget ”reel” værditilvækst eller yderligere nytte, 
øget livskvalitet, men blot giver os alle sammen mere overarbejde, undermi-
nerer dét memplex så i virkeligheden vores samfund? Dels ved at opsluge 
de ressourcer som kunne have været brugt til noget bedre, dels ved at gøre 
samfundet ineffektivt, simpelthen fordi kompleksiteten, når den når et vist 
niveau, bliver selvdestruktiv? 
 Alt dét vi jager rundt efter er i virkeligheden spild af tid? 
 Ikke hvis selve jageriet er sjovt i sig selv, men det er det jo ikke altid. 
For det meste er det jo kun sjovt, fordi der ligger en udfordring i at kunne 
skabe det resultat man har sat sig som mål, og det resultat er typisk noget 
der kan købes. Og hvad var det nu forskellen på din anden og din tredje 
mobiltelefon var?  
 Det var dét jeg ikke kunne huske. 
 Var det 20. århundrede i Vesten i virkeligheden ét stort biologisk eks-
periment, hvis resultater nu viser sig i form af en genetisk udvælgelse af de 
få som er egnede til at overleve på en diæt af junkfood, sukker, kaffe, stress, 
rigelige mængder forurening, medicinrester, tilsætningsstoffer og konstant 
jet-lag? 
 Hvis generne er en replikator som opstod ud af 
en kemisk kompleksitet, og memerne er en replikator 
som opstod ud af dét man kunne kalde den genetiske 
kompleksitet, nemlig de meget komplekse væsener som var vores abeforfæd-
re, vil en tredje replikator så opstå ud af den memetiske kompleksitet? Den 
kompleksitet som vi med alle vores memer har skabt i form af cyberspace?  
 Er replikatoren der allerede? Hvis en sådan tredje replikator er opstå-
et, er den så at betragte som liv? Vil den skabe sine egne komplekse organis-

 
nēm│ō (akk.: -inem, dat.: -ini) pron. 
(ne + homo) ingen. 
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mer? Vil vi nogen sinde være i stand til at opdage den, hvis den er der? For 
slet ikke at tale om at kommunikere med den? Eller vil vi og vores memer 
være ude af stand til at fatte den, præcis ligesom det individuelle gen ikke 
er i stand til at fatte vores memer? Har vores memer skabt en ny form for 
liv? Og har memerne skabt denne nye replikator uden vores hjælp eller vi-
dende? En replikator som ligger i cyberspace og får os og vores memer til at 
kopiere sig? Hvad skal vi i så fald kalde denne replikator? Nemer? Og hvis 
disse nemer eksisterer, kommer de så til at få lige så stor magt over vores 
memer – og dermed vores gener – som vores memer har over vores gener i 
dag? 
 Fik memerne overtaget i evolutionen og vores liv, da vi skabte cyber-
space, internettet og informationsteknologien til dem? Eller var det i virke-
ligheden memerne der fik os til at skabe informationsteknologien Internet-
tet og cyberspace, så de havde et sted at udfolde sig og frembringe den næs-
te replikator, nemerne? Er mennesket blot en mellemstation ligesom homo 
habilis var det? Er memerne blot et skridt på vejen, et fundament for noget 
andet, ligesom generne? 
 Evolutionen går fra gener til memer til nemer, og de er alle tre blot replikato-
rer der kæmper indbyrdes for deres egen overlevelse? 
 Hvis en mand i New York arbejder 70 timer om ugen for at sælge 
BigMacs til børn i Kina, så han aldrig har tid til at være sammen med sine 
egne børn, har denne mand så en fri vilje, eller er han en robot for Ronald 
McDonald? 
 Hvem har overbevist os om at vi er lykkeligere, fordi vores under-
bukser har et navn? 
 Hvorfor bliver vi rent faktisk ved med at arbejde, til vi falder om af stress? 
 Hvis over 50% af jordens befolkning en dag er på kaffe, hovedpinepil-
ler og psykofarmaka for over hovedet at kunne holde sig selv og hinanden 
og livet ud, hvem er det så der bebor planeten Jorden?  
 Hvis flertallet af os kun er dem vi er, i kraft af den medicin og de kunstige 
stimulanser vi tager? 
 Hvem – eller hvad – er så den ”højeste” form for liv eller intelligens 
på vores planet? – Bestemmer vi selv, eller er det bare noget vi tror vi gør?  
 Eller er vi underlagt en mekanisme for øget kompleksitet som vi ikke er herrer 
over? 
 Ved du hvad mennesket er? 
 Gener og memer?  
 Hvad begyndte det med? Det aller-aller første i universet? 
 The Big Bang? 
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 Energi. Energi, svingning, puls. Atomare partikler, dannet af ren 
energi. Atomer. Stof. Alt er skabt af energi og stof. Energien er stof, stoffet 
er energi. Samme energi, samme stof, samme puls. Kald det Gud, om du vil. 
Eller musik. Grundstofferne, galakserne, stjernerne, planeterne, vulkanerne, 
klimaet, landskabet, molekylerne, DNA’et, generne, myrerne, planterne, 
mågernes skrig over havet, de store graner oppe i de svenske skove, aberne, 
menneskene, dit hjerteslag, dine blå øjne, dit gode humør, dit dårlige hu-
mør, en bums på næsen, Mangiovani og hans 10.000 strygere, Einsteins teori 
om universets krumning, Bohrs forklaring på atomets opbygning. Det hele 
er stjernestøv. 
 Som er energi? 
 Så hvad er mennesket så? 
 Energi? 
 Vi er universet, der har erkendt sig selv!  
   
 – Ikke så ringe, vel?  
 Og så går vi op i, hvilket navn der står på vores underbukser? 
 Man kan næsten høre Fanden sidde og grine ét eller andet sted, ikke?  
 Med horn i panden og lodden ryg? 
 I badetøfler foran sit flat screen tv med den ene hånd på fjernbetjenin-
gen og den anden nede i sine boxer-shorts fra Calvin Klein, mens han hol-
der øje med os, når vi sidder i kø i timevis på motorvejen hver morgen i vo-
res store seje firhjulstrækkere.  
 Og drikker kaffe i bilen for at være vågne, inden vi når frem? 
 Fordi vi ikke havde tid til at sidde ned og spise morgenmad, inden vi 
skulle ud ad døren. – Hvis det hele ikke bare skal være øget kompleksitet, 
hvis vi skal overleve som mennesker, med alt dét vi forstår ved at være 
mennesker, hvis vi gerne vil have at vores ophold her i livet skal give me-
ning, hvad skal vi så stille op med alt dette her? Kan vi lære noget af den 
evolution som vi nu ved så meget om? Kan vi, med den viden vi har, ind-
rette os, så vi får det bedre? Ville det være en idé at opfinde en tidssvarende 
religion med nogle åndelige værdier i en moderne indpakning, eller nyfor-
mulere dem vi allerede har? Ikke fordi der er en Gud, men for at redde os 
fra os selv? Fordi livet ikke giver mening uden? Kunne vi gribe økonomien 
anderledes an, så kompleksiteten bliver mere jævnt fordelt, og vi slipper for 
alle de problemer og den turbulens som ubalancen giver? – Dét skal vi tale 
om i morgen! Og så må vi se, om vi får tid til at kigge på hypoteserne. Smut 
så med dig! 
 Det var ellers noget af en omgang! 
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 Har du noget du skal, som er vigtigere?  
 I morgen? Jeg havde en solarietid. Men den tror jeg at jeg aflyser. 
 Lyder fornuftigt. Eller intuitivt, skulle man måske sige. Smut så! 
 Vi ses! 
 Ja, vi ses! – Og vær lidt flink ved Thomas! Det er dét, det hele handler 
om! 
 Jeg skal gøre mit bedste. 
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 Nogen hjemme? 
 Jeg er lige kommet! – Det blev sent i dag, hva’? Lægger han stadig an på 
dig? 
 Nej, i dag havde de åbenbart fundet noget medicin der virkede efter hensig-
ten. – Du har taget sushi med? 
 Og Asahi. Kvajebajer. 
 Hvad har du nu lavet? 
 For i går. 
 Det med din mor? 
 Jeg skulle ikke have ladet som om det var mig selv der havde ryddet op. 
 Synes du ikke selv det er irriterende at hun kommer og roder i vores ting? 
 Men sådan er hun jo! 
 Så flyt hjem til hende! 
 Jeg vil hellere have at det er dig der roder i mine ting! 
 Hvad er der i? 
 California, spicy tuna, laks, tun, white fish, caviar, og… 
 Ikke den med flødeost, hva’? Det er altså for klamt! 
 Jeg spiser dem selv! 
 Det er helt sikkert! – Jeg har i øvrigt allerede spist. Smørrebrød… 
 Og jeg har købt dobbelt portion edamame! 
 OK, et par stykker kan man vel altid klemme ned… – Dækker du bord? 
 Så hvad kunne din nye bedste ven, Cornelius, berette i dag? 
 At vi er ved at blive voksne. 
 Hvem? Ham? 
 Nej, os alle sammen. 
 Får jeg ikke et kys?  
 Msk. 
 Og ét for at lave aftensmad? 
 ”Lave aftensmad”? 
 Jeg stod i kø i tyve minutter! 
 Er du klar over at der var en gang, hvor kvinder stod i køkkenenet hele 
dagen? 
 Min mor står der endnu! Vil du bytte? – Tager du øllerne i køleskabet? 
 Har du nogen sinde tænkt over at vi kun har mælk og yoghurt i vores 
køleskab? – Og øl. 
 Og? 
 Vi gav 19.000 for det. 
 Var det ikke dig selv der absolut skulle have det hele i rustfrit stål? 
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 Vi har lavet lakselasagne én gang. Ellers har vi kun brugt komfuret til at 
varme brød i.  
 Og som altid klager over at der altid kommer fedtefingre på det hele og stålet 
bliver ridset?   
 Hvis vi nu havde købt en brødrister i stedet og et mindre køleskab… 
 Hvad så? 
 Der var jo egentlig ikke noget i vejen med det komfur og det køleskab som 
stod her i forvejen.  
 Men kønt var det eddermame ikke! 
 Hvor mange kilometer vandrør tror du man kan købe i Afrika for de samme 
penge? 
 Skal du nu til at frelse verden? Er det dét han forsøger på? 
 Måske ikke den hele på én gang… 
 Men hans eget lille hjørne? 
 Eller nogen andres hjørne? Hvad kom der egentlig ud af alle de der feature-
uger vi havde i skolen, hvor vi byggede afrikanske hytter i papmache og glanspapir? 
 Og alle vores nydelige plancher med sirlig formskrift om Røde Kors’ 
hjælpearbejde som vores forældre høfligt kom og kiggede på efter forældremødet? 
 Ja? 
 Tror du ikke pedellen smed det i containeren i løbet af sommerferien? 
 Jeg fik da mit med hjem! 
 Trak i så også lod i gruppen om, hvem der skulle have lov til at få det? 
 Ja! – Og jeg snød. 
 For at få en hytte i papmache? 
 Det var mig der havde malet den! Og lavet hønsene i vat. 
 Og hvad skete der så med den? 
 Den står sikkert hjemme på loftet hos mine forældre endnu. 
 Du er en kvinde med fast ejendom, med andre ord? 
 Og fire høns i bomuld og skolelim. Et rigtigt godt parti!  
 Husk at få det indført i ægtepagten, inden vi siger ja. – Du er sikker på at du 
ikke vil have en af dem med flødeost? 
 Hundrede! – Jeg troede ikke at du ville have en ægtepagt. 
 Det er jo også først nu jeg finder ud af, hvad du går og gemmer på. Jeg 
troede at vi var lige fattige!  
 Ja, ”fattige”, det er lige ordet! 
 Så ”lige succesrige”. Det vi har, har vi da skabt sammen. Vi har selv arbejdet 
for det, er der noget galt i det? Det har jeg da ikke tænkt mig at have det dårligt over.  
 Men er det alt? 
 Er der noget du mangler, måske? 
 Det ved jeg ikke.  
 Der kan du bare se. 
 Hvad er det man elsker, når man elsker et andet menneske?  
 Hvad man elsker? 
 Hvad er det præcis vi har tænkt os at gifte os til? 
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 Det må du da vide. Det er dig der har hyret hende der bryllupskonsulenten til 
at ordne det hele og skabe ”et flor af oplevelse og magi” eller hvad det nu var hun 
kaldte det.  
 Gud, det minder mig om at jeg skulle have ringet til hende i dag! 
 Jeg har sagt at jeg godt kunne nøjes med et mindre bryllup. 
 Tror du hun er på arbejde endnu? 
 Her, du kan ringe fra min. – Skal jeg sætte vand over til te, eller vil du have kaffe? 
 Te, tak. – Hun svarer ikke. Så er hun nok gået for i dag. 
 Du ved stadig ikke, om vi kan få Trelleborg? 
 Ledreborg! – Ikke hvis vi også skal være i den hvide kirke og have ham den 
gode fotograf samme dag. 
 Og det er stadig vigtigt med kirken? 
 Det ser bare bedre ud på billederne, hvis den ikke er rød. Sagde fotografen. 
Men egentlig burde det vel ikke være det, det kommer an på. Gud er vel lige så 
meget til stede i den anden kirke… 
 Er du blevet religiøs, lige pludselig? 
 Ikke sådan… 
 Så det er ikke, fordi han er med i en sekt eller noget, ham Cornelius, at du 
bliver ved med at snakke med ham? 
 Nej. Men det er sådan meget eksistensielt. 
 Hvordan? 
 Om hvorfor man træffer de valg man træffer, for eksempel. 
 Og hvorfor gør vi så det? 
 Det er det han ikke er nået frem til endnu, tror jeg. Men vi skulle snakke om 
det i morgen. 
 Igen? Det er fire dage! 
 Det vælter ud af ham! Kaosteori, og kompleksitet, og evolutionen, og hvad 
det vil sige at være menneske. Gener og memer og energi. 
 Energi? 
 Har du tænkt over, at vi er universet der har erkendt sig selv? 
 Hvem? Os? 
 Mennesket? 
 Stort! – Hvad har han ellers fundet ud af? 
 Puh, det er jeg ikke sikker på at jeg orker lige nu. Det er vist også mere in-
teressant, hvad han ikke har fundet ud af, tror jeg. 
 Som er hvad? 
 Hvad så meningen med det hele er? Eller rettere: hvordan vi så skaber en me-
ning med det hele. Eller måske har han fundet ud af det. Lige pludselig var klokken 
bare over ni, og så var vi nødt til at slutte for i dag. 
 Så i morgen vil han åbenbare ”meningen med livet” for dig? 
 Det skulle ikke undre mig, om han mener at han har fundet den. Eller måske 
har han bare fundet ud af at stille de rigtige spørgsmål. Det er dem der er de vigtig-
ste, siger han. Eller tvivlen er. 
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 Men vel kun, hvis der også kommer et svar? Ellers er det jo lidt luftigt. – Vil du 
have den sidste? 
 Nej, tag du den bare. – Når vi nu elsker hinanden…? 
 Ja? 
 Er det så hinanden vi elsker, eller er det situationen som vi ser os selv i, som 
vi er forelskede i? Hele brylluppet; hvorfor har jeg brugt et halvt år på at finde en 
bryllupsdato for at få alle mulige ligegyldige, åndssvage detaljer til at passe sam-
men, så vi kunne sidde tilbage med de rigtige billeder, når det hele var overstået?  
 Du siger ikke at vi allerede har smidt 20.000 kr. ud ad vinduet, inden vi har 
taget så meget som ét enkelt skridt op ad kirkegulvet? 
 Fordi Henriette og Michael blev gift i Søllerød kirke og havde Ledreborg. – 
Hvad er det så i hinanden man elsker?  
 Han bager på dig! Det var dét jeg sagde! 
 Nej-nej, det har ikke noget med ham at gøre. Eller, det har det jo, for det var 
ham der stillede spørgsmålet. 
 Fordi han ville i bukserne på dig? 
 Som du udmærket godt ved at han ikke kan. 
 Derfor kan han vel godt sidde og fantasere om det! 
 Og det gør han også, men det har jeg altså valgt at blæse på. – Hvad er det så 
man ser i hinanden? 
 At man har det godt sammen, vel? 
 Men er det situationen eller mennesket inden i, man har det godt med? Er 
det mig selv i situationen, eller er det virkelig dig? 
 Hvad fanden er dét for et spørgsmål at stille? 
 Vi har aldrig talt om den slags. 
 Nej, gudskelov! 
 Men hvorfor har vi ikke det? 
 Er det her sådan én af de der ”hør her, vi bliver nødt til at tale sammen” eller 
”hvis du ikke selv kan finde ud af, hvorfor jeg er sur, så får du det heller ikke at 
vide”? 
 Det var bare det her vi talte om.  
 Dig og Cornelius? 
 Ja. Hvad er det man elsker, når man elsker et andet menneske? Er det det 
andet menneskes valg, man er forelsket i? Eller hvad er det i personen som man er 
sammen med? Er kærlighed bare en følelse som man må konstatere og forfølge be-
tingelsesløst? Er det dét vi har? 
 Øh… 
 Kan man overhovedet forholde sig rationelt til kærlighed? 
 Vil du have svar lige nu? 
 Kan man som voksent individ tillade sig at lade være? 
 Ved du hvad, det er lige i overkanten for mig lige nu, dette her.  
 Men vi har jo aldrig talt om dette her. Vi har bare kørt derudaf. Det hele er 
druknet i lægebesøg og morgentemperatur og hormonbehandlinger og reagensglas-
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pis-og-lort og ny bil og nyt job og større lejlighed og håndværkerregninger og kom-
furet som slet ikke virkede og skulle byttes og sendes tilbage til Italien, og hele bryl-
luppet som bare har taget så meget tid! Vi har hele tiden haft et eller andet ”pro-
jekt”… 
 Hør her, jeg skal være på arbejde klokken kvart i otte i morgen tidlig, og ham 
malermesteren vil gerne have sit web-site inden den første, og det er dét der skal 
betale din og min tur til Courchevel, fordi du ikke kunne stå på ski andre steder, så 
hvis du gider lave teen, så ville det virkelig være fint! 
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 Nå, Cornelius, er det ved at være ved de tider? 
 Gud har en syg form for humor, er du klar over det? 
 Det har han vel.  Jeg ser ikke så meget fjernsyn. – Er der noget jeg kan 
gøre for dig, inden du går i seng? Vil du have hjælp til noget? 
 En ny lås til badeværelset for eksempel! 
 Kom der ikke nogen og reparerede den?  
 Ser det sådan ud?  
 Jeg skriver det på til i morgen. – Ellers noget? 
 Rend mig i røven!  
 Jamen så god nat! 
 Ja, god nat. 
 
 Morer Du Dig, deroppe? Syg form for humor, sagde jeg! Hørte Du 
dét? Syg form for humor! Hvad havde Du forventet? At jeg ville sige tak? 
Eller hvad?  
 
 Og ved du hvad du kan? 
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Hvis du vil have bøgerne på papir, så klik dig frem her: 
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