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Hvor kommer vi fra?

Velkommen til Baade-Og gratis på nettet!
Formålet med Baade-Og var og er at kvalificere dansk politik til det 21. århundrede.
Derfor fik samtlige medlemmer af Folketinget 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.
Ny forskning har modsagt nogle ting i Baade-Og Tirsdag, og et enkelt sted har jeg
derfor lagt en ny reference og et link ind. Der er også rettet nogle småfejl. Det er
planen at opdatere bøgerne på denne måde fremover.
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
2

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

Baade – Og
a
Jesper Knallhatt

2. del – Tirsdag
Forord og kommentarer ved
Editor in chief, Professor Pamfilia Severinsen

Hvor kommer vi fra?

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

3

Baade-Og Tirsdag
1. udgave, web-udgivelse 2015
1. udgave 2006
© Lene Andersen
Det Andersenske Forlag, 2006, 2015
Illustrationer:
Andersen & Andersen
Portræt af Lene Andersen:
foto Jakob Boserup, grafik Johanne Holm
Sat med Verdana og Palatino Linotype
PDF ISBN: 978-87-92240-65-1
Trykt bog ISBN: 87-990456-2-1
Du må frit kopiere fra denne bog til ikke-kommercielle udgivelser,
hvis du anvender følgende kildeangivelse:
Baade-Og Onsdag, Lene Andersen / Jesper Knallhatt,
Det Andersenske Forlag, 2007 & 2015
Hvis du ønsker at tjene penge på noget af indholdet fx gennem at inkludere mere
end et kort citat i en udgivelse eller et kommercielt produkt, så kontakt:
Lene Andersen andersen@nextscandinavia.com
Hvis du citerer eller kommenterer på sociale medier, brug:
#BaadeOgTirsdag
#BaadeOg
Websites knyttet til bogen:
www.baade-og.dk
www.knallhatt.dk
www.facebook.com/BaadeOg
Desuden:
www.andersenske.dk
www.nextscandinavia.com
www.danmark2030.dk
www.globaltgearskift.dk

4

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

I over 150.000 år har vores reaktionsmønstre været de samme. Vores fysiske
og følelsesmæssige behov har været de samme. Men i øjeblikket er vi ved at
opfinde teknologier som giver os illusionen om at vi kan forme os selv til
noget, vi meget hellere vil være. Problemet er bare at det ikke ændrer ved
vores reelle problemer. For vores helt basale reaktionsmønstre, alt dét som
det helt basalt set betyder at være menneske, det forandrer sig ikke. Fremtiden bliver fuldstændig lige som nutiden, bare anderledes!
Jesper Knallhatt
Baade-Og, Mandag

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

5

6

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

Indhold:
Del 2, Tirsdag – menneskets evolution
Forord v/ Pamfilia Severinsen .........................................

11

Baade-Og – Tirsdag ......................................................

13

Hvor kommer vi fra? .....................................................
Ni mysterier om mennesket ...........................................
Resumé af Mandag .......................................................

16
17
25

En skabelon

30

Evolutionen

32

Memer

62

Diapsalmata VII

85

Memer og gener

87

Diapsalmata VIII

121

Menneskets evolution

125

Spædbarnsepoken ● Småbørnsepoken ● Barndomsepoken ● Puberteten
● Voksenepoken

Generne ● De mest egnede og sex ● Familietræet ● Gener og DNA ●
Flercellede organismer ● Et scenarium ingen kan efterprøve ● Sex for
begyndere ● Sex, løgn og virusser ● Ideologi og biologi ● Survival of the
fittest ● Hvis jeg hjælper dig... ● Biologiens første kopernikanske vending

Biologiens anden kopernikanske vending ● Hvad er ikke memer? ●
Imitationens svære kunst ● Memplexer ● Kulturmøde ● Kultur-struktur
● Art og individ ● Replikatorstrategi ● Logrer halen med hunden?
● Memernes og genernes kapløb

Memernes og genernes kapløb ● Genernes immunforsvar ● Memernes
immunforsvar ● Memer, tidspenduler, knudepunkter ● Hvad er virkeligheden? ● Den ene pointe med memplexerne ● Den ultimative ramme
for vesteuropæisk tænkning ● Den anden pointe med memplexerne ●
Knuderne der binder os sammen ● Fri vilje ● Holder samfundet? ●
Genetisk kompleksitet ● Memetisk kompleksitet ● Revideret hypotese XII
● Kulturel turbulens ● Kulturel kondens

Menneskets selverkendelse ● Fylogenese og ontogenese ● Bevidsthed
● Grader af bevidsthed ● Former for bevidsthed ● Klaroverhed ●
Intuition ● Intelligens ● Følelser ● Empati ● Fri vilje ● Krop og Psyke
● Theory of mind ● Kognition og overlevelse

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

7

Diapsalmata IX

161

Den menneskelige selverkendelse og dens epoker

163

Spædbarnsepoken: 7-1,5 mio. år fvt.

164

Diapsalmata X

201

Småbørnsepoken: 1,8 mio.-500.000 fvt.

205

Den tidlige barndomsepoke: 500.000-100.000 fvt.

224

Et kort sidespring til noget teori om sprogenes oprindelse

242

Et par forbehold, inden vi træder ud i det store spinatbed

250

Diapsalmata XI

267

Homo Sapiens – den sene barndom: 200.000-10.000 fvt.

271

Diapsalmata XII

311

Spædbarnsepokens fysiske forandringer ● Australopithecus ● Homo
Habilis ● Spædbarnsepokens kulturelle forandringer ● Memerne ●
Grooming ● Rytme og dans ● Sang ● Argumenterne for rytmen,
dansen og sangen ● Spædbarnsepokens kognitive forandringer ●
Klaroverhed ● Følelser og fri vilje ● Fornøjelsesdarwinisme ●
Theory of Mind ● Bevidstheden ● Sprog ● Sociale relationer ●
Biologisk betragtning ● Spædbarnsepoken i overskrifter

Homo erectus ● Afrika eller Asien ● Teknologi, kunnen og viden ●
Den første tid ● Sprog, mimik og musik ● Sprog og virkelighed ●
Familiebesøg ● På et hængende hår ● Theory of mind ● Småbørnsepoken i overskrifter

Neandertalerne ● Arkaisk homo sapiens ● Teknologien ● Sproget ●
Sladderen, jeget og de sociale relationer ● Konflikt og begrænsning
● Regler, samarbejde og leg ● Du’et og animismen ● Sproget og tiden

Selvudvikling ● Og så alligevel...

To finjusteringer ● En lidt anden vinkel på hele forløbet ● Mytiske
hjerner ● Barndom før og nu ● Globaliseringen og klimaændringerne
● Verdenskulturens ophør ● Sprog, teknologi og en ny hjerne ●
Forfængelighed og theory of mind ● Hvilken slags jeg? ● Totem ●
Mana ● Døden ● Sang, sprog og virkelighed ● Kontakten til det
hinsides ● Den gode historie og virkeligheden ● I begyndelsen var
gentagelsen ● Det genetiske jeg ● Trangen til at tale med sine potteplanter ● Jeget og humoren ● Barndomsepoken i overskrifter

8

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

Pubertetsepoken: 10.000 fvt. og frem...

Den allerseneste optakt til puberteten ● Etniske grupper ● Den utidige
tid ● Den spæde start ● Historisk tid; landbruget og guderne ● Bonden
og hyrden ● Rigtige mænd og deres værktøj ● Hvem er vi? ● Eksisterer
fremskridtet så, eller hvad? ● Landsbyer, håndværk og monopolet på
guderne ● Den store udspecificering ● Ikke den dybe tallerken, men...
● Dét derude ● Silicon Valley anno 4.000 før år 1

313

Sumererne bygger kulturens vugge ● Øl, f.... og anden kultur ● Skriften
● Imperierne, den guddommelige magt og skatteopkrævningen ●
Pyramidalsk, Obelix! ● Teenageren og selvklaroverheden ● Kødets opstandelse og et evigt liv ● Fra shamanisme til retssamfund ● Akkaderne
Indoeuropæerne; to scenarier ● Vi er alle tyrkere! ● Turen går til Indoeuropa ● Vi er alle ukrainere! ● Fra kurgan til verden ● Fra uenighed til
treenighed ● Hotline til guderne ● Med lov skal man... ● Hammurabi ●
Det store bedrag
Abraham, individet og rejsen mod fremtiden ● Og vi stiller om til
Anatolien ● Og så stiller vi om til Pakistan og Indien ● Den mislykkede
reformation ● Mundtlige traditioner og Vorherres repræsentant til hest
● Oksen og huset ● Indvandrerne eller omvandrerne? ● Moseloven ●
Gud skaber sig ● Mennesket spejler sig ● Hvordan blev Det gamle
Testamente egentlig til? ● Gud og Herren

Diapsalmata XIII

421

Puberteten – fortsat

423

Sengetid

477

Nogle var mere lige end andre ● Et bælte af ny erkendelse ● Kristendommen ● Islam ● En blodig myte ● Klaroverheden, theory of mind ●
Jeg-netværk ● Mig’et ● Jeget og humoren ● Det psykologiske jeg ●
Opfindelsen af den sunde fornuft ● Skriften og lineariteten ● Jeget er
et mem ● Puberteten i fuldt flor ● Os versus dem ● Enten / Eller ●
Musikken ● Den selvoptagede teenager, klaroverheden og konformiteten
● Pubertetsepokens slutning

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

9

10

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

Forord a Pamfilia Severinsen
Mer end et aar har gaaet sidn Baade-Og Mandag udkom, og vi fortsat har
ikk fundet ud a, hvem Jesper Knallhatt er. Eller var.
Fler har henvendt sig, men lie meget det har hjulpet. Det enste, som ku
tyd paa a Knallhatt er stadi i liv, er et brev som var sendt til vors Institute
for Danish Litterature, hvor ”JK” paapeger en trykfejl i mit forord. Som
brevskrivern rigtit paapeger, saa dokumenterne i Knallhatts computer var
fra perioden 2001-2009, og ikk som jeg skrev 2001-2006.
Brevet var afsendt fra Rønne den 18. December 2035.
Men bortset fra det, der har värt ikk noen spor, som har bragt os närmer
et svar paa mysteriet: Hvem var Jesper Knallhatt?
Til gengäld der er kommet andre comments til den förste bog i serien, og
fler a disse er blevet taet til efterretning. Blandt andre ting vi har arbejdet
mer med baade-og.dk, og vi ka kun anbefale, a man besöger sitet.
I Knallhatts computer blandt andre ting vi fandt en synopsis for alle fem
böger, og vi har valt og lägg synopsis for Mandag og Tirsdag paa sidn.
De, som har läst Mandag, ka genopfriske hukommelsen, og den nye läser
ka faa et hurtit overblik og forhaabentli bli intressert i og läs osse den
förste bog. Mandag udgör absolut et fundament for og forstaa Tirsdag,
men med hjälp fra baade-og.dk det sku vär mulit og läs Tirsdag udn og
läs Mandag. Baade-og.dk har omfattne ordlister og forklarne links til
related websites, samt en litteraturliste til begge böger.
I det aar, som har gaaet sidn Mandag udkom, der har naturlivis värt
comments til indholdet, men forblöffne faa har haft egentlie indvendinger
eller anfägtelser, og det sellom bogen har naaet en bred läserskare.
De stärkste reaktioner har värt i forhold til Knallhatts paastand om, a vi er
allsammen styret a Historien. Dels a vors holdninger og overbevisninger
er tidens holdninger og overbevisninger, ikk vors egne; dels a Historiens
gang har en retning, og vi har ennu ikk formaaet og lösriv os fra den.
Knallhatt er med andre ord baade Historist og Historicist. – Eller er han?
Ka menskehedn self afgör vors skäbne, eller er vi underlagt kräfter langt
större end vors fri vilje? Ka vi styr vors Historie, eller styr den os? Har vi
en fremtid, eller har vi ödlagt den for os self allered nu? – Knallhatt faar
self lov og gi svaret...
Rigti go fornøjelse!
Pamfilia Severinsen
Örestaden 2036
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Både – Og
Tirsdag
af
Jesper Knallhatt

Det er tirsdag morgen, og på Dr. Rasks psykiatriske afdeling har Cornelius
Magnussen været oppe i et par timer. Det vil nu i realiteten sige, at han har
ligget ned en stor del af tiden. På grund af lammelsen i sine ben har han
været hos fysioterapeuten i en times tid, og her har han fået dejlig massage
og er blevet smurt ind i en velduftende salve, som har sat ham i godt humør.
Desuden var der wienerbasser med syltetøj i midten til morgenkaffen, fordi
en eller anden havde fødselsdag.
Det hjælper naturligvis også på den gamle gnavpottes humør, at han
snart får besøg af en ung kvindelig journalist med store patter.
Hun hedder Tenna E. Rasmussen og er netop sluppet ud af morgenmyldretidshelvedet og ind på hospitalets parkeringsplads. Her konstaterer
hun just i dette øjeblik, at der er alt for få parkeringspladser, og at hun nu
enten må komme for sent eller parkere ulovligt.
Hun har under ingen omstændigheder lyst til at komme for sent, og
hun har desuden endnu ikke fået nogen parkeringsbøder i denne måned.
Valget falder derfor på et i forvejen nedkørt blomsterbed.
Cornelius ruller i sin kørestol ned til det samtaleværelse, som overlægen så venligt har stillet til rådighed for Tennas og Cornelius’ samtaler.
Det er ikke noget festligt lokale, men der er dog udsigt til det lille anlæg,
som befinder sig mellem nogle af hospitalets bygninger, og på bordet står
en kande friskbrygget kaffe, sukker og fløde og to kopper.
Spurgte man Cornelius direkte, ville han næppe indrømme det, men
han er faktisk i rigtigt godt humør her til morgen og glæder sig til at skulle
snakke videre med Tenna.
Tenna derimod har netop hældt den sidste sjat kaffe fra bilens termokop ned over sine bukser og væltet hele håndtaskens indhold ud på gulvet i
bilen. Begge dele skyldes udelukkende en pyntestrop på hendes jakkeærme,
som et kort øjeblik fik viklet sig rundt om gearstangen.
Hændelsen kan dog muligvis – set i en større sammenhæng – forbindes med den lettere anspændte stemning, som Tenna har befundet sig i hele
morgenen, efter det gik op for hende, at kæresten, Thomas, har glemt, at det
© Lene Andersen, december 2015, andersen@andersenske.dk
Find altid seneste udgave på www.baade-og.dk

13

netop i dag er syv år siden, de mødte hinanden. I stedet for den romantiske
middag, som hun havde planlagt, at han på eget initiativ og helt uden hjælp
skulle have sat i scene, har han aftalt at tilbringe hele aftenen sammen med
sine rollespilskammerater i Hareskoven i skikkelse af Kong Baldur III.
Cornelius har skænket en kop kaffe til sig selv og kigger fornøjet ud
på en solsort, da Tenna stormer stresset ind ad døren.
Om det er en tilfældighed, eller det er skæbnens grumme ironi, som
stadig har overskud til at genere Tenna, det er ikke til at vide, men faktum
er, at pyntestroppen på det andet ærme nu vikler sig ind i dørhåndtaget, så
det første, Cornelius hører, da han drejer hovedet for at byde sin gæst velkommen, er et højt og utvetydigt rrriitsch...
Årh, pis!
God morgen!
God morgen!
Vi har nok fået det forkerte ben ud af sengen til morgen, hva’?
Og du er rigtignok i hopla, må jeg sige! – Se nu her!
Gucci?
Yves Saint Laurent, faktisk. Pis, altså! Nå, men hej igen. Øv! Det er eddermame bare for meget! Og sådan har det været hele morgenen! – Her, jeg tog chokoladeboller med. – Se, nu skal den hænge der og dingle hele dagen! Pisse lortestrop! –
Er der kaffe?
Frisk fra kande og rygende varm. – Skal du også have ned ad det
andet bukseben?
Nu skal du bare være morsom! De var skide dyre!
Du vil ikke ud og vaske det af?
Og sidde sammen med dig i trusser en hel dag?
Man har jo lov at håbe...
Det går af i vask.
Kaffe? – Var det med eller uden mælk dét på låret der?
Med mælk og sukker.
Farvel cowboybuks!
Pis!
Skal du have sådan en fumler-tumler-kop til den næste?
Hvis du nu bare skænker en kop kaffe til mig, så skal jeg nok selv klare resten. – Øv altså! Og så jakken også!
Det kan være vi skal sige det til sygeplejersken inden vi går i gang, så
de ikke kommer klokken tre og tror at jeg har overfaldet dig.
Du har måske tænkt dig at opføre dig ordentligt i dag?
14
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På spejderære! – Bare rolig. I dag har jeg taget mine piller.
Er du så normal?
Dét har jeg sgu aldrig været! – Men du må undskylde, hvis jeg var for
grov i går.
Jeg overlevede da i det mindste.
Skal du også have mælk og sukker i denne her?
Bare mælk, tak. – Synes du, jeg skal sidde til den side?
Er det ikke ok? Vi kan stille diktafonen her. – Jeg fik Rask til at lave en
ny pillecocktail til mig her til morgen. Så jeg ikke bliver for ustyrlig. Han
kunne ikke garantere, hvor godt min lever ville have det med pillerne, men
nu må vi se. – Chokoladeboller sagde du?
Fra den økologiske bager.
Hold da op! – Nå, sæt dig så ned og drik din kaffe!
Tak. – Mm...
Stresset?
Ikke lige verdens mest fantastiske morgen, vel?
Med kaffe ned ad bukserne?
Og ud over bilen. – Nå...
Optager diktafonen?
Det siger den at den gør. – Hvordan gik det med smørrebrødet i går? Spiste
han alle dem med dyrlægens natmad, ham... hvad var det nu han hed?
Skizofrene Åge. Nej, der var sgu to stykker tilbage, da jeg kom. Og så
havde de endda husket sennep til rullepølsen! – Er du klar?
Til endnu en dag med Cornelius Magnussen og hans teori om alting? Lad
mig lige få en bid af denne her.
Du har slet ikke fået morgenmad?
Sgu ikke når man skal være her klokken halv ni og nå at købe morgenbrød og
gennem indre by! – Mm, det var godt! Så hvad er dagens plan?
I dag skal vi kigge mere på os selv.
Mennesket?
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 nogen 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!
Det er vi de eneste der har?
At least nobody ever told us otherwise! Og ikke alene ved vi at vi er
her; vi kan også sidde og filosofere over, hvordan andre opfatter os. Vi kan
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sågar sidde og ”se på os selv udefra” foran et publikum af vildt fremmede
mennesker, mens elektroniske mekanismer opfanger hele lortet, optager det
og sender det hele vejen rundt om kloden realtime via satellit, så husmødre
på alverdens kontinenter kan sidde og følge med i, hvorfor hr. og fru Amerika lige pludselig har ondt i privatlivet.
Dr. Phil?
Hvor kommer vi fra?
Thus, from the war of nature, from
For 3,5 milliarder år siden var der fire molekyfamine and death, the most exalted
ler i ursuppen som blev til DNA der fandt ud af at
object which we are capable of
directly follows. There is
kopiere sig selv. Samme fire molekyler som du og jeg conceiving,
grandeur in this view of life, with its
several powers, having been originally
og Dr. Phil og alle andre i dag er bygget op af. Fire
breathed by the Creator into a few
molekyler som tilsammen byggede organismer der
forms or into one; and that, whilst this
planet has gone cycling on according to
gradvist blev mere og mere komplekse, og i dag kan
the fixed law of gravity, from so simple
a beginning endless forms most
organismerne sidde og tale om sig selv på satellit-tv.
beautiful and most wonderful have
Selvindsigten! Den talte vi om i går.
been and are being evolved.
Charles Darwin
Præcis. Og ikke alene har vi selvindsigt og kan
Origin of Species, 1859
sidde og plapre løs om, hvordan andre organismer af
samme slags opfatter os. Der er også nogle af organismerne der er så intelligente at de er begyndt at udvikle nanoteknologi og bygge helt nye molekyler. Fra grunden af. Dét er sgu da meget godt gået af fire molekyler!
Fra ursuppen til Dr. Phil? – Det er noget af en rejse, hva’?
Det vi talte om i går var vores kulturs historie. Den vestlige kulturs
historie. I dag skal vi kigge på dét som kom inden. Hele menneskehedens
forhistorie. Det vi har til fælles, uanset hvem vi er.
Skulle vi ikke tale om fremtiden?
Men fremtiden afhænger jo af, hvad mennesket er for en størrelse, og
det handler evolutionen om. Hvad er det der gør os til mennesker? Hvad er
det for nogle helt grundlæggende ting, vi har til fælles som menneskehed?
Uanset hvor på kloden vi bor. Hvorfor gør vi de ting som vi gør?
Hvorfor gør vi hele tiden verden mere kompleks? Hvorfor går vi i krig til ære
for Gud, for eksempel?
Hvorfor har vi overhovedet en Gud at gå i krig for?
Hvorfor har vi religion?
Kultur i det hele taget. Sprog. Myter. Traditioner. Og, ja, selvindsigt.
Det opstod jo ikke fra den ene dag til den anden. Tværtimod har det taget
omkring 6 millioner år, fra vi begyndte at udvikle os væk fra aberne, og til
vi blev dem vi er i dag. Og før det, havde det taget over 3 milliarder år,
inden der overhovedet var aber. Så ja, det vi skal tale om i dag, det er hele
turen fra de første aminosyrer i ursuppen og frem til Dr. Phil på fjernsynet.
Sikket højdepunkt!
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Ham eller Oprah, vælg selv.
Det som vi helt konkret skal gøre i dag – når du nu har fået sukker til
hjernen og kaffen er begyndt at virke, så du ikke river mere tøj i stykker –
det er at vi skal kigge på hele processen som ledte frem til os. Det vil sige at
først ser vi på genetikken, så vi er helt sikre på at du forstår, hvad evolutionen går ud på.
Jeg tænkte: Gud har udskilt
menneskene, for at de skal indse,
Ikke noget bibelsnak og kreationisme her?
at de ikke er andet end dyr. For
Nej, Vorherre bevares! Og heller ikke noget så- menneskenes skæbne og dyrenes
kaldt ”Intelligent Design”! Når vi så har dét på plads, skæbne er én og samme skæbne.
Som den ene dør, sådan dør den
så skal vi have en lille filosofisk sludder om kulturen, anden; de har samme livsånde.
har ikke noget frem
og hvad bevidsthed er – ellers giver det jo ikke meget Menneskene
for dyrene. Alt er tomhed!
Prædikerens Bog 3:18-19
mening at sidde og tale om den – og så skal vi se på,
hvordan det kunne være at en flok behårede abekatte kunne gå hen og blive
os. – Og når dét er gjort, så skal vi til at snakke om fremtiden!
Du tror ikke at min abehjerne når at eksplodere i mellemtiden?
Måske en anelse overtryk, men nej, jeg tror sgu, du holder! – Virker
bollen?
Ni mysterier om
Det var godt med noget sukker!
mennesket
Godt! Men allerførst er der ni mysterier. Ni
ting, som ikke helt passer; ting som vi bør undre os
over, når vi ser på evolutionen og hvor mennesket
kommer fra.
Se, vi nedstammer ikke fra de moderne chimpanser, men chimpanserne og vi nedstammer fra den
samme abeart – hvem det så end har været – og denne
fælles forfader levede for 6-7-8 millioner år siden. Der
er ikke nogen der ved det helt nøjagtigt. Og der er
heller ikke nogen der har det endelige svar på, hvor
mange forskellige arter der har været mellem aberne
og os. Der har været et vidt forgrenet træ af forskellige arter af slægten homo, og det eneste vi kan sige
er at af alle dem, er vi den eneste art der er tilbage.
Det talte vi også om i går: Vi tror vi er kronen på værket, men det behøver vi
slet ikke at være?
Men dét vi skal kigge på i dag, er netop grenværket som ledte frem til
os. Og i den forbindelse er der nogle ting som ikke helt hænger sammen.
Ting som ikke stemmer, hvis man kigger på dét som videnskaberne, historikerne og arkæologerne normalt giver som svar, når de skal forklare vores
evolution, og hvorfor vi er som vi er.
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1. mysterium
Som for eksempel?
As Horne Tooke, one of the founders of
Det første mysterium er vores stemmer.
the noble science of philology observes,
For at vi rent fysisk skal være i stand til at tale, language is an art, like brewing or
but writing would have been a
var evolutionen nødt til at ændre vores hals og vores baking;
better simile. It certainly is not a true
tunge, så vi kan sige alle de lyde som vi kan. Chim- instinct, for every language has to be
learned. It differs, however, widely from
panser har ganske enkelt ikke mulighed for at forme all ordinary arts, for man has an
tendency to speak, as we see
alle de fonemer som vi har. Evolutionen ændrede alt- instinctive
in the babble of our young children;
så på os, i takt med at vores behov for at snakke op- while no child has an instinctive
tendency to brew, bake or write.
stod. Helt konkret betyder det at indgangen til vores Moreover, no philologist now supposes
any language has been deliberately
luftrør sidder oven over indgangen til spiserøret. that
invented; it has been slowly and unconsteps.
Hvilket betyder at al den mad vi spiser, skal passere sciously developed by manyCharles
Darwin
The Descent of Man, 1871
forbi luftrøret for at komme ned i maven, og det betyder så igen at vi konstant lever med risikoen for at kløjs i maden. Det er
der ikke nogen andre dyrearter der gør. Ikke på samme måde, i hvert fald.
Hos stort set alle andre pattedyr sidder tungen, luftrøret og spiserøret sådan
at de kan lukke af mellem luft- og spiserør, så de kan trække vejret mens de
drikker eller spiser, uden risiko for at vandet eller maden ryger i lungerne. –
Prøv at trække vejret ind gennem næsen, og så forsøg at synke imens...
Det kan man ikke.
Men det kan de andre pattedyr.
Vi må altså vælge mellem at trække vejret og synke, og hvis vi forsøger at gøre begge dele på én gang, så risikerer vi at kløjs i maden. For eksempel hvis vi taler med mad i munden. Faktisk er vores placering af luftog spiserør så risikabel at indtil man opfandt den førstehjælp, hvor man
lægger armene omkring den kløjsende bagfra og klemmer hårdt mod brystkassen og derved reelt pumper maden op af luftrøret igen, så var dét at blive kvalt i maden én af de hyppigste dødsårsager! 1
Det er dét man altid ser i amerikanske film, når folk er på restaurant; en eller
anden vigtig person får maden galt i halsen, og filmens helt redder ham?
Og kløjsemand spytter den famøse mundfuld ud på nogen andens
tallerken. Jeg ved ikke om amerikanere taler mere med mad i munden end
andre, men fænomenet synes ikke at have samme kulturelle gennemslagskraft i europæisk film. – Anyway, der er med andre ord en stor risiko forbundet med at kunne tale på den måde vi gør. Og alligevel flyttede evolutionen rundt på vores luftrør og den øvrige ”geografi” i halsen og udstyrede
os med denne risiko, og det gjorde evolutionen for 100-200.000 år siden; for
100.000 år siden så mennesket nemlig genetisk set ud som vi gør i dag.
PS: Knallhatt syns og ha denne oplysning fra Stephen Pinker, The Language Instinc (1994), men Knallhatt
har generelt udeladt hans kilder til selve texten. Dog ka hans textboxe ofte bruges som en indication.
1
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Derfor sad luftrøret dér, hvor det gør nu?
Og det er et mysterium, for hvis evnen til at tale var så vigtig at evolutionen tillod os at dø for en mundfuld mad, så må sproget enten have
været meget veludviklet for 200.000 år siden, hvor vores stemmeapparat var
stort set færdigudviklet, eller også har selv et sprogligt niveau der svarer til
niveauet hos en moderne 12-18 måneders baby været værd at risikere at
blive kvalt i maden for. Eller, tredje mulighed, vi har brugt stemmerne til
noget helt andet, inden vi udviklede sproget, og dette andet har været så
vigtigt at dét var værd at dø for.
Hvad skulle det være?
Ja se, det er jo dét vi skal tale om! Men det er altså det første mysterium: Evolutionen placerede vores luftrør over spiserøret på et tidspunkt,
hvor vi ifølge gængs opfattelse næppe havde sprog.
Det andet mysterium er så, at traditionelt set
2. mysterium
anslår videnskaben sproget til først at være opstået Vi vil nu, ud fra poeternes teologi, det
vil sige den poetiske metafysik, ved
for cirka 50.000 år siden.
hjælp af den deraf affødte poetiske
Altså længe efter at arten homo sapiens var opstået? logik, gå over til at afdække oprindelsen til sproget og bogstaverne, hvorom
Præcis. Det er fra den tid vi kender de første der er lige så mange meninger, som
der er lærde, der har skrevet derom.
hulemalerier, og derfor har arkæologerne antaget at Der findes ikke noget emne, hvor man
så mange modstridende meninsproget opstod samtidigt. Det mystiske ved dét er at finder
ger som i dette problem om oprindelbørn virker til at have et medfødt anlæg for gramma- sen til skriften og alfabetet.
Da vi nu må undersøge dette nærmere,
tik, og helt konkret, hvis børn slet ikke har lært at tale vil vi give et lille eksempel på de manusikre, overfladiske, malplacerede,
inden de er 6-8 år gamle, så lærer de det aldrig. Ikke ge
indbildske eller latterlige meninger,
ordentligt i hvert fald. Deres sprog bliver aldrig til- man har haft derom; men da disse er
så mange og af en sådan karakter, bør
nærmelsesvis grammatisk korrekt, og de finder heller man undlade at referere dem alle.
er følgende: at på grund af
ikke nogen fornøjelse i at snakke. – Vi er altså rent Eksemplet
nationernes indbildskhed blev Skandigenetisk udstyret med et såkaldt ”vindue” for navien eller Skandia i de tilbagevendte
barbariske tider kaldt vagina gentium
sproglig indlæring, og dét vindue lukker i omkring (folkenes vagina), og blev opfattet som
moder til alle de andre nationer i
7-årsalderen.
verden; (...) denne drøm lo alle lærde
ad.
Men vi kan jo sagtens lære sprog efter dét?
Og dog blev denne indbildskhed blæst
Ja, fremmedsprog. Men hvis man ikke har lært op og bristede i Olaf Rudbecks værk
med titlen Atlantis, hvor han hævder,
selve den helt grundlæggende færdighed ”at tale” at de græske bogstaver skulle være
inden man er cirka 7 – der er for eksempel børn som opstået af runerne. Giambatista Vico
Den nye videnskab, 1725
er blevet holdt i isolation af psykisk syge forældre,
eller sjældne tilfælde af børn som har overlevet deres første leveår blandt
vilde dyr, og de har været ude af stand til at lære at tale, hvis man ikke fik
fat i dem inden de var 5-7 år gamle – så er der ingen chance for at lære at
tale. Punktum-finale! – Man ser det også hos døve børn som først lærer
tegnsprog som teenagere; de lærer det heller aldrig.
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Vi er altså genetisk udstyrede til at lære at tale – eller for den sags skyld kommunikere med tegnsprog?
Forudsat at vi vokser op blandt andre talende. Gør vi ikke det, så
mister vi evnen for bestandigt. Derfor er man inden for de kognitive videnskaber begyndt at tvivle på arkæologernes påstand om at sproget kun er
50.000 år gammelt. Det må være meget ældre! – Kognition er hvad?
Erkendelse?
Eller tankevirksomhed. Læring og tænkning. Men erkendelse er et
godt ord.
Hvis det virkelig var tilfældet at sproget først opstod for 50.000 år
siden; hvis ingen mennesker havde sagt et ord før for 50.000 år siden, så
ville det være umuligt at vores biologiske ur kan sætte grænser for den
sproglige indlæring. – Og hvad der er endnu mere mærkeligt: det ser også
ud som om vi er født med en sans for grammatik!
Det er da ellers dét de fleste ikke kan finde ud af?
Tværtimod! Det er alle de grammatiske uregelmæssigheder vi ikke kan
finde ud af. De fleste såkaldte ”grammatiske fejl” som børn – og voksne
med, for den sags skyld – laver, er jo faktisk vanvittigt grammatiske! Når
små børn siger ”jeg gåede” i stedet for ”jeg gik”, så er det jo fordi de faktisk
har forstået grammatikken.
Et andet eksempel på den medfødte sans for grammatik kender man
fra nogle døve børn i Uruguay som aldrig havde lært grammatik eller noget
fælles tegnsprog. De var vokset op hver for sig i deres talende familier, hvor
man havde haft hver sit tegnsystem, simpelthen fordi der ikke fandtes undervisning i tegnsprog i Uruguay på det tidspunkt. Da så regeringen engang i 70’erne skabte et program for de døve børn og oprettede en skole for
dem, så opdagede forskerne at børnene spontant begyndte at kombinere de
forskellige tegn de havde med sig hjemmefra. Helt af dem selv udviklede
børnene et fuldstændigt sprog med faste regler for syntaks og grammatik og
ordforråd og hele molevitten.
Det andet mysterium er altså at vi har et medfødt anlæg for sprog og
sågar – ser det ud til – et medfødt anlæg for grammatik.
Hvor mærkeligt det end lyder?
3. mysterium
Meget mystisk!
Tredje mysterium knytter sig også til tegnsproget. Hvorfor fægter vi
med hænderne, når vi taler? Selv når vi taler i telefon, vifter vi vores forklaringer ud i luften. Som om det skulle være til megen nytte for den vi taler
med! Kunne det tænkes at det første sprog var tegnsprog, og at det simpelthen er hardwired ind i vores nervesystem ligesom sansen for grammatik?
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At det skulle være genetisk?
4. mysterium
Kan du lade være, måske?
Yabba dabba doo!
Det fjerde mysterium er, at hvis vores forfædre
rent faktisk havde meningsfulde samtaler for mere end 50.000 år siden,
hvordan kan det så være at den kulturelle eksplosion først kom netop dér
for cirka 50.000 år siden, og først for alvor tog rigtig fart for omkring 35.000
år siden?
Hvad har de talt om i 150.000 år uden at efterlade sig nogen kulturelle spor
af det?
Kunne det ikke være meget sjovt at filosofere lidt over?
Det femte mysterium er også af den mere filo5. mysterium
sofiske art: De første sproglige lyde – som eventuelt
The Koyukon names for birds are
har været kombineret med forskellige håndtegn – har often onomatopoetic, so that in
alt andet lige været forskellige former for onomato- speaking their names one is also
echoing their cries. The Arctic tern
poietika.
(k’idagaas’), the northern phalarope
Lydefterlignende ord?
(tiyee), the rusty blackbird
Sådan må det have været. Det er den form for (ts’uhutlts’eegga), the blackpoll
warbler (k’oot’anh), the slatenavne, mange jægersamlere har til ting i deres natur- colored junco (k’it’otlt’ahga)—all
have such names. (...)
lige omgivelser den dag i dag.
Nutidige jægersamlere?
Der, hvor det ikke er lykkedes os at slå deres kultur og sprog i stykker, ja. Men brugen af disse onomatopoietika må have taget sin begyndelse
for mere end 200.000 år siden. Måske begyndte vore forfædre at efterligne
lydene i deres miljø så tidligt som for 1 eller 2 millioner år siden.
Det var dét der flyttede luftrøret, måske?
Nu ikke så hurtig med konklusionerne, unge Just as the song structure carries
the memory of how to orient in the
dame! – I begyndelsen har ”ordet” altså været det land, so the sight of particular
samme som den ting det refererede til. Hvis man features in the land activates the
ville sige ”kat”, må ordet have været noget i retning memory of specific songs and
stories. The landscape itself, then,
af ”miav” – bortset fra at der jo altså ikke fandtes provides a visual mnemonic, a set of
”katte” dengang, men derimod løvernes og tigrenes visual cues for remembering
Dreamtime stories.
forfædre som man formentlig gjorde klogest i at holDavid Abram
The Spell of the Sensuous, 1996
de sig fra, men altså, bortset fra dét – ville man sige
”mad” var det en smaskelyd og så videre. Først senere fik ordene en symbolsk betydning.
En hund hedder ”hund” og ikke ”vov”?
Præcis. Med mindre man er 2 år gammel. Men for os andre er ordet
blot et symbol for den ting det refererer til. Der er ikke nogen direkte sammenhæng mellem tingen og ordet.
© Lene Andersen, december 2015, andersen@andersenske.dk
Find altid seneste udgave på www.baade-og.dk

21

Er evnen til at håndtere den symbolske betydning så også forprogrammeret i
hjernen på os? Evnen til at forbinde et ikke-onomatopoietika med en ting?
Formodentlig. Så længe menneskebørn vokser op iblandt os andre
som allerede anvender ordene symbolsk, så lærer de det jo fuldstændigt af
sig selv. Men i de forsøg der er blevet gjort med chimpanser, dér har det
taget ualmindelig meget arbejde fra forskernes side at få chimpanserne til at
kommunikere med symbolske håndtegn eller små tegnede symboler. Det
kan godt lade sig gøre i begrænset omfang, men det kommer på ingen måde
af sig selv! – Det er dét der er så fantastisk ved mennesket: vi opsnapper alle
mulige og umulige ting fuldstændigt spontant. Bogstaveligt talt fra første
minut! Vi nærmest suger lærdom til os!
Vi kan slet ikke lade være?
The Dreaming, the imaginative life
Så dét som det femte mysterium går ud på, det of the land itself, must be
continually renewed, and as an
er, om disse lydefterlignende ord er årsagen til at det Aboriginal man walks along his
talte ord, selv langt op i vores egen historie, har haft Ancestor’s Dreaming track, singing
en nærmest magisk kraft. I forskellige jægersamler- the country into visibility, he
virtually becomes the journeying
kulturer ser man typisk at tingene skal ”synges” eller Ancestor, and thus the storied
”tales” ind i verden, før de har en eksistens; landska- earth is born afresh.
David Abram
bet interagerer med sproget, før det får mening, før
The Spell of the Sensuous, 1996
man kan finde rundt i det, simpelthen.
Men også i vores egne religioner har ord en meget ”ordet-er-helligtog-indeholder-særlig-kraft”-status. – Hvordan skabte Gud verden?
”I begyndelsen skabe Gud himlen og jorden…”
Så du hørte efter i går! – Hvad kommer så?
Det ved jeg ikke…
”Jorden var øde og tom, og mørket var over afgrunden, medens Guds
ånd svævede hen over vandene. Da sagde Gud: Lad der blive lys! Og der
blev lys.” – Vi kender også ordets kraft fra den betydning som det har, når
man udtaler en velsignelse – eller en forbandelse for den sags skyld – så har
det en ”evne” til at påvirke verden. Eller i hvert fald påvirker det humøret
hos den man velsigner eller forbander. – Ved du hvad ”abra kadabra” betyder?
Det er en trylleformular?
En mulig forklaring er at det kommer af ordene ”abra k’dabra” som
er aramæisk og betyder ”Jeg skaber, hvad jeg siger”.
Gud talte aramæisk?
De jødiske mystikere gjorde i hvert fald. Og det gjorde Jesus også. ”I
begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud.”
Det gamle Testamente?
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Johannes-evangeliet. Ny Testamente. ”Han var Saaledes levede man her paa Jorden i
i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden de allerældste Tider, Tider, som
ingen mere forstaar. Det var den
ham blev intet af det, som er.” I denne her tekst er Gang, Trylleord blev til. Et tilfældigt
”Ordet” det samme som Jesus – eller rettere, det er udtalt Ord kunne pludselig faa Kraft,
og det, som man gerne vilde skulde
Jesus som er det samme som Ordet – det korte af det ske, kunde ske, uden at nogen kunde
lange er, at i religiøs sammenhæng har ord en kraft forklare hvorledes.
Inuitkvinden Nalungiaq
og betydning som vi i dag normalt ikke længere tilFra Knud Rasmussen
Den store slæderejse, 1932
lægger dem. Det femte mysterium er altså: i hvor høj
grad ord til at begynde med havde magiske kræfter, og hvad det har haft af
betydning.
Betydning for hvad?
For vores evne til at få mening ud af den verden som omgiver os. Det
talte ord har en saft og en kraft som vi har en tendens til at undervurdere
eller ligefrem glemme!
6. mysterium
Hvilket hænger sammen med det sjette mysterium: Hvordan kan det være at vi gang på gang lader I dette øjeblik – hvor Gud har overladt
tøjlerne til vort fædrelands liv –
os selv forføre af karismatiske ledertyper med et vel- os
høster vi frugten af vore anstrengelser,
af udgydt blod og af ofre, som vi nødsmurt tungebånd?
vendigvis må udleve, så de ikke går
Hitler?
tabt i kantonal ørkesløshed eller egoistiske og hovmodige oprørskheder.
Mussolini, Lenin, Ronald Reagan, Bill Clinton,
F. Franco 1937
12 Taler der formede Europa, 2001
alverdens tv-prædikanter som tilbyder os evig frelse
for et klækkeligt beløb, dersom vi blot angrer vore synder og husker deres
gironummer. – For slet ikke at tale om Otto Leisner. Er vores kritiske sans
og sunde fornuft simpelthen en kognitiv eller erkendelsesmæssig dværg i
forhold til vores biologiske trang til at blive forført af veltalende alfahanner?
Vi er genetisk disponeret til diktatur?
Og H.O.P.L.A.
7. mysterium
Mysterium nummer syv: Hvorfor har så mange Når vi danner dette fællesskab, tæt
forberedt på alt,
republikker udviklet sig til autokratier? Man behøver sammensvorne,
indstillet på aldrig at kapitulere, vil vor
bare kigge på det gamle Rom og Grækenland, for slet vilje blive herre over enhver prøvelse.
slutter med den bekendelse, som
ikke at tale om Sovjetunionen, Hitlertyskland og Jeg
jeg i sin tid fremkom med, da jeg
Mussolinis Italien. Kan der – udover sproget – findes indledte kampen om magten i riget.
Dengang sagde jeg: Hvis vor vilje er så
argumenter for at vi er genetisk udstyret til at finde stærk, at ingen modgang mere formår
behag i at lade os dominere af en faderfigur? Og hvis at betvinge den, så vil vor vilje og vort
tyske stål også sønderbryde og besejre
vi virkelig har denne dybtliggende trang i os til at modgangen.
Tyskland – Sieg Heil
overlade ansvaret til en alfahan, hvad betyder det så
A. Hitler 1939
12 Taler der formede Europa, 2001
for demokratiets fremtid i takt med at vores hverdag
bliver mere og mere kompleks, vores virkelighed mindre og mindre gennemskuelig, og magtredskaberne mere og mere sofistikerede?
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Det lyder ikke godt!
Så meget desto mere grund er der til at kigge på, hvorfor vi er dem vi
er!
Endelig er der mysterium nummer otte, og det
8. mysterium
er at vi i vores kultur, til trods for 200 år med moderAl sygdom skyldes,
ne videnskab, stadig hopper på den ene overnaturat vi ikke har tilgivet.
lige historie efter den anden. Hvordan kan det være
Louise L. Hay
Helbred dit liv, 2003
at mennesker så sent som i det tyvende århundrede
var fanget i overtro og mystiske forklaringer på selv meget simple spørgsmål? Vi skal ikke længere væk end ud på vores eget bøhland for små 100 år
siden, før man kunne finde mennesker som ærligt og oprigtigt troede på at
hvis man tegnede et pentagram – altså en femtakket stjerne – omkring nøglehullet på en lås, så kunne en tyv ikke lirke låsen op!
Det må de da have fundet ud af ikke virkede?
Men hvorfor var det ikke nogen forhindring for at tro på det alligevel?
I det tyvende århundrede, sagde du? I Danmark?
Ja! Selvom de ikke havde elsparepærer og de troede på nisser og hekse og alt muligt andet troldtøj, så burde de vel trods alt ikke være hoppet på
den slags. Om det er nissernes skyld at koen bliver syg, det kan være vanskeligt at kontrollere, men om en lås kan lirkes op eller ej, det kan vel for
fanden kontrolleres? Om ikke andet, så når låsen var blevet brudt op!
Måske tyven også troede på det?
Det ville selvfølgelig forklare en del...
Et andet eksempel er fra vores egen tid: efter 11. september blev der
spredt et rygte om at ét af de fly som fløj ind i World Trade Center, havde
flynummer Q33NY. Hvis man skriver de bogstaver og tal i Microsoft Word
og laver dem om til de symboler der hedder ”wingdings”, så bliver de til et
fly, to tårne, et dødningehoved og en davidsstjerne – underforstået, går jeg
ud fra, at terroristerne skulle stå i en eller anden guddommelig alliance med
et tekstbehandlingssystem. Det interessante ved dét er naturligvis at, for det
første havde intet af flyene nummer Q33NY – selvfølgelig havde det ikke
det! – for det andet troede masser af folk på det! Via e-mails løb rygtet hele
jordkloden rundt i løbet af ingen tid, og bestyrtelsen ville ingen ende tage!
En af de såkaldte ”urban myths”?
In the event you use any of the
Og der findes mange andre. Men hvorfor hop- information in this column for
per vi på dem? For slet ikke at tale om alskens slud- yourself, neither Louise Hay,
der og vrøvl inden for numerologi, astrologi, krystal- contributors to this website, nor
the publisher accepts responsibility
healing, new age og hvad det nu hedder alt sammen?
for your actions.
Mysteriet er altså, hvorfor vores fornuft er så underwww.louisehay.com/dear_louise.php
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udviklet at vi fortsat godtroende æder den slags råt? – Hvor mange fuldvoksne kvinder i dette land tror du er overbevist om at brændende gasmasser millioner af lysår herfra har direkte indflydelse på deres privatliv?
Hm? Og hvor mange af dem tror du lader deres beslutninger blive påvirket
af udokumenteret sludder og vrøvl fra folk som er overbevist om at delfiner
er lige så kloge som dem selv? – Og formentlig har ret!
Vi burde vide bedre?
9. mysterium
Burde vi ikke? – Til sidst er der det niende my...hån, spot og latterliggørelse.
JyllandsPosten
sterium – eller ”indsigt”, om du vil; før eller siden når
30. september 2005
vi vel frem til nogle svar på mysterierne: Hvordan
kan 12 tegninger i en dansk avis føre til brændte ambassader i Mellemøsten?
Det burde efterhånden ikke være nogen overraskelse at Cornelius Magnussen
har sit eget svar på dét...
Nu skal vi jo til at bruge al den viden vi fik samlet op i går! Til noget
fornuftigt. Og så er det faktisk ganske lige til. Sagde jeg ikke noget om at vi
mennesker er ret forudsigelige?
Det gjorde du vist...
Når vi er færdige en gang i eftermiddag, så vil du se, hvor skrækkeligt
forudsigelige vi faktisk er. Specielt når vi er tilstrækkeligt mange af os i flok.
– Så hvad talte vi om i går?
Jeg skal ikke høres i det hele, vel?
Resumé af Mandag
Du har ikke hørt efter?
Evolution
is chaos with feedback
Du bliver ikke ligesom ham rabbineren du talte om,
Joseph Ford, quoted in
James Gleick – Chaos, 1987
vel?
Hvad er der galt i at finde ud af, om du har forstået det vi allerede har
talt om, inden vi går videre? – Vær nu sød og vis mig at du har hørt efter i
går. Det bliver ikke langt, bare lige en hurtig opfrisker. Så hvad talte vi om?
Du er krævende! Er du klar over det?
Modbydeligt krævende! – Hvad talte vi om i går?
Ok... Vi talte om terrorismen og om, hvorvidt den også er der i fremtiden. Vi
talte om, hvorfor vi er lykkelige og om ytringsfriheden og trygheden. Så talte vi om
nanoteknologi og bioteknologi... de nye computere og kompleksitet og forskellene
mellem USA og Europa, og så talte vi om...
Ikke-linearitet...?
Kaosteori, skalafri netværk, øh...
Selvorganiserende systemer? – Fortæl om kaosteorien.
Mand, du er streng! Kaosteorien var det med fraktalerne, ting inden i ting.
Gentagelse på gentagelse giver et mønster. Forskellige begivenheder eller forløb
retter sig ind efter en... hvad var det den hed?
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Strange attractor. – Hvad er forskellen mellem uorden og kaos?
Uorden er bare noget rod? Der er ”system” i kaos? Men systemet er selvorganiserende. Det er gentagelserne der gør at der opstår dét som vi opfatter som
orden?
Yes! Og vi talte om kaosteorien som et alternativ til en bestemt slags
tankegang...
Du kaldte det ”lineær tankegang”?
Findes der andre former for ikke-linearitet end kaosteorien?
Når noget udvikler sig med eksponentiel hast i stedet for at udviklingen er
lineær. Miljøbelastningerne for eksempel. Og så var der... hvad var det du kaldte
det? ”Rækkefølgelighed”? Det havde et ord på engelsk...
Sequentiality. Rækkefølgeligheden er bare ét aspekt af alt det vi klumpede sammen under fællesbetegnelsen ”lineært”. Rækkefølgeligheden er,
når begivenheder kun kan forløbe i en bestemt rækkefølge. – Var der noget
med nogle bølger, måske?
Elliott Waves! Som hænger sammen med Fibonacci-tallene, som er en form
for tal der dukker op i naturen igen og igen. Og i det gyldne snit som der var nogle
grækere der opfandt...?
Pythagoræerne. – Hvad handlede kompleksitetsteorien om?
At ting udvikler sig sammen med hinanden. Afhængigt af hinanden.
Co-evolutionært. Co-evolutionær diversitet betyder at systemer bliver
stærke, når enhederne i systemet udvikler sig i hinandens selskab, og der
ikke kommer invasioner udefra. Det skal vi tale meget mere om, når vi ser
på evolutionen. – Hvad var ”strukturel dybde”?
Hjælp!
Hver enkelt enhed eller individ bliver mere og mere specialiseret.
Konkurrencen tvinger os til at udvikle egenskaber som ingen andre har.
Deraf også diversiteten? Forskellighederne? Det er derfor vi har mange
slags kaffe og coffee shops og alle mulige ting at vælge imellem? I vores samfund?
Men pointen er at processen er nødt til at være co-evolutionær, den er
nødt til at ske i et organisk samspil mellem enhederne og med de øvrige
omgivelser. Udviklingen må ske ved mutation, ikke invasion. Systemet er
selvorganiserende. – Hele skidtet hænger sammen!
Og når det ikke gør, så opstår der dekompleksitet?
Eller fattigdom, ja. Men dekompleksiteten kan også være et resultat af
den organiske proces i sig selv. Når en dyreart eller en virksomhed eller en
enhed i systemet er blevet så overlegen i kompleksitet at den møver en
anden del af systemet af banen for tid og evighed, så opstår der fattigdom. –
Det tror jeg ikke vi kaldte det i går, men det er jo reelt det der sker.
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De krattende munke og typograferne som blev arbejdsløse?
Nemlig. En delpopulation ”crasher”, kunne man sige. Både munke og
typografer blev erstattet af ny teknologi, og verden blev en lille smule fattigere, samtidigt med at den blev rigere. – Vi talte også om orden og uorden...
I forbindelse med kaosteorien?
Og i forbindelse med noget helt andet...
Hvad?
Termo...?
Dynamik!
Som er hvad?
Noget med energi og orden?
Ifølge termodynamikkens anden lov går verden mod øget entropi;
henfald, uorden, død. Når et system ikke tilføres energi, falder det hen i
smidder-smadder; grums. Men når der tilføres energi til systemet, bliver det
ordnet. Udviklingen fra orden til uorden i systemet sker af sig selv, udviklingen fra uorden til orden kræver energi.
Verden er opbygget af systemer som er afgrænset fra hinanden. Systemer ved siden af systemer, og systemer inden i systemer, og mellem systemerne udveksles energi.
Og når der er ubalance mellem systemerne, når der er for meget energi i det
ene system i forhold til omgivelserne, så kan det eksplodere med et brag! – Du havde
en hypotese om det her i går...
Hypotese XIII. – Kan du finde den?
”Kompleksitetsubalancer kan eksplodere med et brag.” – Er det dét du mener
med Muhammedtegningerne? Dét du siger, er at ubalancen mellem...
Det jeg siger, er at lige nu resumerer vi det vi talte om i går, og det var
blandt andet termodynamikken. Og om lidt kommer vi til både tegninger
og hulemalerier og religioner og ytringer og deres frihed. – You ain’t seen
nothing yet! Der er nemlig en sammenhæng i alt det jeg sidder og fortæller
dig! Men du må vente. Rækkefølgelighed, unge dame, rækkefølgelighed!
Du er for meget! Er du klar over det?
De har sgu da ikke lukket mig inde uden grund! – Nå, men vi har altså systemer ved siden af systemer og systemer inden i systemer. Systemerne
er afgrænsede fra hinanden på den ene eller den anden måde, og mellem
dem udveksles energi.
Sidder han og siger, som om det var den naturligste ting i verden!
Det er faktisk den naturligste ting i verden! Det sker i naturen, og det
sker i samfundet. Det sker lokalt, og det sker globalt. Når der tilføres energi,
opstår orden og struktur, og der gror blomster på markerne. Når energien
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siver væk, bliver verden til grums – koen æder blomsten, forbrænder energien i den, og blomsten kommer ud som grums af koens anden ende. Livet
bruger solens energi til at skabe mere ordnet stof end der var før. Systemerne udveksler energi i en konstant proces af opbygning og henfald. Overordnet set bevæger verden sig mod øget entropi, fra orden til uorden, men der
er områder med orden, fordi der strømmer energi igennem, og dér lever vi.
Vi lever på kanten mellem orden og uorden?
I kompleksiteten mellem orden og smidder-smadder. Vi er til i den
konstante proces af tilførsel af energi og henfald til smidder-smadder. –
Prøv lige at koncentrere dig!
Om hvad?
Om det vi talte om i går! Vi skal nok vende tilbage til Muhammedtegningerne og systemernes ubalance og sammenstød! Men først skal vi lige
sikre os at vi har et fundament at gøre det ud fra. – Hvad var mit favoritord?
Puls!
The morning breeze that ripples the surface of the sea
The crying of the seagulls that hover over me
Svingning. Og med et finere ord?
I see it and I hear it
But how can I explain
Oscillation.
The wonder of the moment
Som jeg ikke kan fordrage! – Hvad To be alive, to feel the sun that follows every rain
var superstrengene?
Like a roller in the ocean
is motion
De mindste enheder i universet. Det som life
Move on
Andersson/Ulvaeus
atomerne består af. – Superstrengene har puls?
Superstrengene har energi og svinger og roterer. Atomer har energi
og svinger. I et fast stof svinger atomerne i tre dimensioner omkring deres
ligevægtsposition – det er dén svingning som er varmen i stoffet. Jo mere
atomerne svinger, desto højere temperatur i stoffet. Men varmen forsøger at
fordele sig jævnt, atomerne vil helst svinge lige meget; temperaturforskellen
fiser ud. Hvad sker der så, hvis vi har en samling af atomer – i form af en
gaffel for eksempel – hvor atomerne i den ene ende af gaflen svinger hurtigt
og i den anden ende af gaflen næsten sidder stille, så temperaturen er høj i
den ene ende af gaflen og lav i den anden?
Så udjævnes det? Temperaturforskellen jævnes ud?
Der indtræder en ligevægtstemperatur, eller en gennemsnitstemperatur, og når dét er sket, så er entropien steget. Gaflen ville aldrig selv opdele
sig i ét område med høj temperatur og ét med lav temperatur. Overladt til
sig selv går verden mod smidder-smadder. Indtil man tilfører energi for at
skabe opdeling og orden igen.
Pulsen går mellem tilføring af energi og henfald?
Og i den proces opstår verden som vi kender den.
Alting er sammensat af puls inden i puls? Pulsen er fraktal?
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Inden i os. Ude i naturen. Over alt. Fra superstreng til supergalakse.
Tilførsel af energi og henfald. Hele universet svinger. – Og hvad svingede
også?
Øh...?
Noget kulturelt?
Tidspendulerne!
Kan du huske, hvor mange der var?
Fem?
Hvad hed de og hvad handlede de om?
Så skal jeg lige kigge i mine noter igen...
Kig alt det du vil!
Trendpendulet var det ”mindste” af dem. Det svingede med ti års mellemrum og afspejlede de mere overfladiske strømninger i vores kultur.
Mm. Og...
Du er eddermame sej, altså!
Det går fint. Næste pendul...
Idépendulet, vores idealer skifter med cirka en generations mellemrum.
Og...?
Så var der videnskabens pendul; det handlede om vores forhold til Gud og til
naturen. Argumentpendulet: Hvad skal der til for at godtage eller forkaste et argument? Det har svinget gennem tiderne. Fra religiøse argumenter til fornuftsargumenter. – Og nu svinger det tilbage til religionen igen?
Det ser vi på senere! – Videre!
Det femte var... religionens pendul – og du var oven i købet så venlig at
gennemgå både jødedommen, kristendommen og islam for mig, fordi jeg ikke havde
nogen religionsundervisning i skolen!
Fremragende! De femten hypoteser slipper du for at blive hørt i.
Tak!
Ingen årsag. – Det var da meget godt husket!
Var det virkelig alt vi talte om i går?
Og nu tog det ti minutter. Der var selvfølgelig også mine ubehjælpelige forsøg på at se en sammenhæng i det alt sammen, men ellers var det i
grove træk, hvad vi talte om i går. – Mere kaffe?
Tak.
Så det var allerede to af dagens programpunkter!
Hvad?
De ni mysterier og opsummeringen af det fra i går. Så gælder det dagens egentlige program: Hvor kommer vi fra? Hvor kommer vores bevidsthed fra? Hvad går evolutionen egentlig ud på? Hvad er selve præmissen for
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at der overhovedet finder udvikling sted her på Jorden, og at vi sidder her
og ved at vi sidder her!
Det er nu bibelfundamentalisterne skal holde sig for ørerne?
Nej, det er nu de skal tage og høre efter! Nu skal vi nemlig til at anvende alle de teorier, jeg har lært dig. Det er nu det begynder at blive interessant!
Nå det er nu det begynder at blive interessant?
En skabelon
Tak!
Ingen årsag!
For at få hold på evolutionen, for at få hold på hele den udvikling der
gik hen og blev til os, skal vi nu til at tale lidt om, hvad det egentlig var Darwin sagde – og hvad han ikke sagde. Vi skal kigge på mekansimen bag hele
udviklingen; på genetikken blandt andet. Og når vi har gjort dét, så skal vi
se, hvordan det kunne være at der var nogle aber som gik hen og blev til
Tenna og Cornelius. Og for at få hold på den udvikling og besvare mysterierne, så har jeg delt menneskets evolution fra aberne og frem til os selv op i
fem epoker: Spædbarnsepoken, Småbørnsepoken, Barndomsepoken, Puberteten og Voksenepoken.
De er pendulepoker?
Nej, der er ikke nogen modsætning mellem dem. De handler om, hvordan vores bevidsthed gradvist blev mere og mere kompleks op gennem evolutionen, hvordan vi er blevet mere og mere selvbevidste; har fået større og
større selverkendelse. Ligesom vi oplever det i individets udvikling fra barn
til voksen, er vi blevet stadig mere selvbevidste gennem evolutionen. Der
bliver hele tiden bygget oven på det forrige. Der er ikke anomalier på spil
mellem epokerne som der var med tidspendulerne. Men ligesom vi selv
modnes som individer i en fremadskridende proces, så har vores art også
gjort det. Når voksne opfører sig alt for barnligt kan det selvfølgelig nok
kaldes en anomali, men ligefrem at sige at vi svinger gennem forskellige udviklingsstadier som individer, det er noget vås.
Så ingen evolutionspenduler?
Ingen evolutionspenduler! – Til gengæld kan vi påvise den gradvise
udvikling af vores kognitive evner som ellers er dét, de bibeltro kreationister
benægter.
”Missing link” er fundet?
Indtil flere ”missing links” er fundet, du! Der går en fin og forklarlig
udviklingskæde fra aberne og frem til os selv!
Hvis vi nemlig starter med den forfader som vi
Spædbarnsepoken
deler med chimpanserne, og som levede for omkring
for 7-2 millioner år siden
7 millioner år siden, så befinder vi os i dét jeg har kaldt Spædbarnsepoken.
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Epoken handler, ud over denne abeforfader, om de første af vores
forfædre som rejste sig og gik på to ben, nemlig Australopithecus, og de
første der lavede små knoldede stenøkser, Homo habilis, og hele epoken
varede frem til for cirka 2 millioner år siden. Grunden til at jeg har kaldt
den spædbarnsepoken, er at jeg sammenligner den kognitive udvikling hos
vores forfædre i epoken med den udvikling som et moderne barn gennemgår fra 0-1 år.
Efter spædbarnespoken kommer så småbørnsSmåbørnsepoken
epoken som tog gradvist over, i takt med at Homo for 2-0,5 millioner år siden
erectus opstod for omkring 2 millioner år siden. Og
erectus er rigtigt interessante, for selvom de ikke var ”mennesker”, og selvom jeg sammenligner deres kognitive evner med en moderne 1-2-årig, så
ville vi formentlig have været i stand til at kommunikere med dem, dersom
vi kunne rejse på en tidsrejse og møde dem. – Ikke tale med dem, men kommunikere med dem!
Fordi de ikke havde noget sprog? Eller et sprog som en 2-årig?
De havde formentlig et protosprog. Plus en masse færdigheder som
en 2-årig naturligvis ikke har. Evnen til at lave stenøkser, for eksempel.
Hvis vi altså lige kunne tage en tidsrejse hvor langt tilbage i tiden?
2 millioner år. Eller mindre, faktisk. De sidste ”erectusser” uddøde
måske så sent som for 30.000 år siden! Men selve småbørnsepoken har jeg
sat til at vare frem til for cirka 500.000 år siden. For da opstod Arkaisk
Homo Sapiens nemlig.
Barndomsepoken
De var ligesom os?
for 500.000-10.000 år siden
De var næsten lige som os.
For cirka 500.000 år siden trådte vi altså ind i dét jeg kalder barndomsepoken. Her sammenligner jeg udviklingen med den udvikling som
en moderne 2-12-årig gennemgår, og epoken varede – alt efter hvilken kultur vi kigger på – frem til for cirka 10-12.000 år siden.
Den omfatter også moderne mennesker?
Jeg har delt epoken op i en tidlig barndomsepoke og en senere barndomsepoke.
Den tidlige barndomsepoke fra for 500.000 år siden og frem til for
100-200.000 år siden omfatter arkaisk homo sapiens, og her sammenligner
jeg den kognitive udvikling med en 2-5-årig.
Den senere barndomespoke går fra for 100-200.000 år siden, hvor de
første moderne homo sapiens sapiens opstod – altså os selv – og frem til for
cirka 10.000 år siden, da vi opfandt landbruget, og her sammenligner jeg
med en moderne 5-12-årig.
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Barndomsepoken er hele menneskehedens fælles kulturelle vugge,
om du vil. Det er barndomsepoken der har skabt os alle sammen! Men det
var også i barndomsepoken vi bevægede os ud fra det afrikanske kontinent
og bredte os til hele jordkloden, og derfor er det også barndomsepoken der
har lagt grunden til alle de store etniske opdelinger vi har i dag.
Hvornår delte vi os op?
Puberteten
fra for 10.000 år siden
For små 100.000 år siden, og de kulturelle fortil i dag
skelligheder tog for alvor fart, efter at landbruget
blev opfundet for cirka 10-12.000 år siden. Og derefter begyndte vi efter min
bedste overbevisning at opføre os som nogle hormonforstyrrede teenagere!
Det er stadigvæk den epoke vi befinder os i i dag?
Man tager sig somme tider til hovedet!
Voksenepoken
fra i dag og frem
Hvad så med voksenepoken?
Det er den der er fremtiden, det er den du egentlig er kommet for at
høre om! Men for at kunne sige noget om den, så er vi nødt til at have vores
barndom og ungdom på plads. – Hvilket jo altid er en god ting at vide noget
om, hvis man skal forstå, hvorfor voksne mennesker tænker og handler som
de gør!
Og de ni mysterier du indledte med, er de stadig
Evolutionen
mysterier, når vi er færdige med at snakke om evolutio- Darwin’s “survival of the fittest” is
really a special case of a more
nen?
general law of survival of the stable.
Det skulle de sandelig nødigt være! Jeg tror The universe is populated by stable
nemlig faktisk at det er lykkedes mig at finde et svar things. A stable thing is a collection
of atoms that is permanent enough or
på dem alle sammen. Nu må vi jo se.
common enough to deserve a name.
Jeg har altså delt evolutionen op i nogle hånd- It may be a unique collection of
atoms, such as the Matterhorn, that
terbare epoker, og jeg har givet dem hver sin over- lasts long enough to be worth
naming. Or it may be a class of
skrift, så vi har en skabelon at hælde det hele ned i.
entities, such as rain drops, that come
Men for at forstå, hvorfor det så gik sådan som into existence at a sufficiently high
det gik, og hvorfor der overhovedet er denne her ud- rate to deserve a collective name,
if any one of them is short
vikling – og ikke mindst for at forklare alle mulige even
lived. The things that we see around
bibelfundamentalister at der altså er rigtigt gode us, and which we think of as needing
grunde til at evolutionsteorien holder og at Biblen explanation—rocks, galaxies, ocean
waves—are all, to a greater or lesser
skal ud af biologiundervisningen – så skal vi nu til at extent, stable patterns of atoms.
Richard Dawkins
kigge på selve processen bag det hele. Mekanismen:
The Selfish Gene, 1976 / 1999
hvad er evolution? – Vi talte om gener i går, ikke?
Vi talte ganske kort om dem i går, i forbindelse med genteknologien, men ikke
sådan i detaljer…
Så hvis jeg lige friskede din viden op på det område også, så ville det
ikke gøre noget?
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Det lyder som om jeg ikke har lært noget som helst i skolen!
Nu skal man jo ikke stille for store krav til den marxistiske forståelsesramme.
Men Marx burde vel ikke have forhindret mig i at lære biologi?
Det skulle man ikke tro. – Har du hørt om Lamarck?
Var han marxist?
Generne
Næppe, men stalinisterne holdt umådeligt meThese laws, taken in the largest sense,
get af ham. – Darwin har du hørt om?
being Growth with Reproduction;
inheritance, which is almost implied by
Ja.
reproduction; Variability from the
Både Darwin og Lamarck interesserede sig for indirect and direct action of the
conditions of life, and from use and
arternes udvikling, men det var Darwin der havde disuse; a Ratio of Increase so high as to
to a Struggle for Life, and as a
ret. Og gudskelov for dét, for hvis Lamarck havde lead
consequence to Natural Selection,
haft ret, så kunne Sovjetunionen have kreeret det entailing Divergence of Character and
the extinction of less-improved forms.
mønstermenneske som den selv mente at den ville
Charles Darwin
Origin of Species, 1859
udvikle; systemet kunne have formet mennesket
efter gode stalinistiske idealer. Men Lamarck tog fejl. Og det gjorde han, fordi generne ikke opfører sig sådan som han forudsagde. Til gengæld gjorde
generne som Darwin sagde. – Bortset fra at Darwin ikke kendte til gener
som sådan, men gennemskuede den rette sammenhæng alligevel.
Darwin sagde nemlig to ting – han sagde naturligvis mere end dét,
men der er to ting som er relevante for os i denne her sammenhæng med
generne.
Det ene Darwin sagde, var at evolutionen forDe mest egnede
løber som en proces af reproduktion-variation-selekog hvorfor verden
tion. Altså at individerne formerer sig og sætter afhar brug for sex
kom i verden, at dette afkom ikke er helt ens, og at af Successful genes are genes that, in
og til opstår der ”fejl” i kopieringen, så afkommet får the environment influenced by all the
other genes in a shared embryo, have
nye egenskaber. Sommetider er denne fejl en ulempe, beneficial effects on that embryo.
andre gange er fejlen en fordel. Variationen betyder Beneficial means that they make the
embryo likely to develop into a
nemlig at nogle er mere egnede til at overleve i det successful adult, an adult likely to
miljø de bliver sat i verden i, end andre er, og de reproduce and pass those very same
genes on to future generations.
mest egnede er dem der får mest overlevelsesdygtigt
Richard Dawkins
The Selfish Gene, 1976 / 1999
afkom.
”Survival of the fittest” – verden bliver mere og mere kompleks, men det bliver den ikke nødvendigvis bedre af?
Nemlig. Konkurrencen mellem individerne sørger for at de mest
egnede får deres egenskaber ført videre, og den co-evolutionære diversitet
sørger for at de økosystemer som det sker inden for, bliver mere og mere
komplekse. Det er dét der hedder den naturlige udvælgelse eller naturlig
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selektion. Der er altså ikke tale om at der sidder ”nogen” eller ”noget” nogen steder og ”foretager” udvælgelsen, det sker som et led i processen.
Det er den indbyrdes konkurrence som ”vælger”?
Og dermed falder argumentet for Vorherres tilstedeværelse i processen til jorden. Systemet er selvorganiserende. – Men hvad er det så der gør
de enkelte organismer eller individer ”mest egnede”? Det er for eksempel
størrelse, hurtighed, optimal ressourceudnyttelse, camouflage i forhold til
rovdyr, udholdenhed og en masse andre praktiske egenskaber. Intelligens
og evnen til at huske, hvor man sidst gravede et godt kødben ned, for eksempel. Men ud fra den del af teorien burde alle dyr være kompakte, jordfarvede og musestille, så de ikke tiltrak sig opmærksomhed eller spildte
energi på at slæbe rundt på overflødig kropspragt. Verden burde altså,
ifølge teorien, styre mod en art natur-entropi, gråt i gråt, smidder-smadder.
Men gør den det? Ser papegøjer sådan ud? Eller fasaner, for den sags skyld?
Nej, det gør de ikke!
Ikke hannerne i hvert fald. Hunnerne gør? – Lidt biologi kan jeg da huske!
Det var nemlig det andet Darwin sagde: udvælgelse handler også om
seksuel udvælgelse! – En anelse misvisende, i øvrigt, at det ene hedder
”naturlig” udvælgelse, og det andet ”seksuel” udvælgelse.
Som om seksuel udvælgelse ikke er naturlig?
Men sådan hedder det altså nu en gang. Han var selvfølgelig også
samtidig med Dronning Victoria! – Den seksuelle udvælgelse er mindst lige
så naturlig, og det er den der sørger for at det i naturen fungerer sådan, at
det køn der har de største omkostninger ved at sætte afkom i verden og tillige også har det mindste antal potentielle unger i løbet af et liv, også er det
køn der er mest kritisk i udvælgelsen af parringspartner.
Altså hunnerne?
The chances are that most of the
Hunnerne har kun et begrænset antal æg til be- females will agree with each other on
frugtning, og det er også typisk dem der hænger på which are the best males, since they
all have the same information to go
opgaven med at samle føde til de sultne unger. For on. Therefore these few lucky males
en hun er hver unge altså en ret stor ressourcemæssig will do most of the copulating. (...)
investering.
Hannerne derimod har et utal af billige sædceller og sjældent nogen
presserende grund til at være med til at tage sig af ungerne, når de først er
sat i verden. Altså betyder det mere for hunnen at hun vælger en han med
optimale gener, end det betyder for hannen at vælge den bedste hun.
Det er kvinderne der styrer den seksuelle udvælgelse?
Men hannerne gør, hvad de kan for at lokke hunnerne til at vælge sig,
og derved bliver der bragt balance ind i billedet igen!
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Men der var stadig noget som ikke stemte. Selv The females are allowing just a few
efter at Darwin opdagede den seksuelle udvælgelse, males to get away with the ideal selfexploitation strategy which all males
var det længe et mysterium at hannerne var så farve- aspire to, but they are making sure
rige og hunnerne så grå. Man kunne godt forklare that only the best males are allowed
this luxury. (...)
det med at hunnerne altså åbenbart følte sig tiltrukket af de klare farver, og at når en variation – eller mutation – medførte
at den ene han blev lidt mere spraglet end den næste, så ville den mest
farverige han også være ham der løb med damen. Men man kunne ikke forklare, hvorfor hunnerne følte sig tiltrukket af farverne: hvis hunnerne vælger
en farvestrålende han, så vil hendes unger jo arve udseendet! Og teoretisk
set er det jo hæmmende for overlevelsen at være så iøjnefaldende. Det er
ikke kun hunnerne der får lettere ved at se fasanhanen på den måde, ræven
får også lettere ved at få øje på ham!
Så i virkeligheden burde hunnerne også foretrække In a society where males compete
with each other to be chosen as hegrå og brune hanner?
men by females, one of the best
En grå revisor i stedet for David Beckham. Og things a mother can do for her genes
det var dét, man ikke kunne forstå at hunnerne ikke is to make a son who will turn out in
his turn to be an attractive he-man.
gjorde!
Richard Dawkins
The Selfish Gene, 1976 / 1999
Jeg synes nu ikke at det er så underligt...
Netop. Selvom du formentlig har større behov for hjælp til din selvangivelse end til at spille fodbold. Først da et lyst hoved ved navn Amotz
Zahavi kom med en forklaring en gang i 70’erne, fik man løst gåden. Hans
idé er i virkeligheden indlysende, når man først har tygget lidt på den. Det
Zahavi sagde, var at jo større ”handicap” en han er udstyret med, desto
bedre gener må han have på andre områder, for ellers kunne han ikke overleve med det handicap. Påfuglehanens iøjnefaldende og u-handy fjerpragt
er et overlevelsesmæssigt handicap, fordi den gør dyret sårbart over for
rovdyr. Til gengæld er halefjerene en seksuel reklamesøjle af rang! Netop
fordi han er så upraktisk udstyret, må han have gode gener på et andet
område. Hunnerne finder det æggende at hannen er i stand til at rende
rundt med en sådan fjer-overdådighed og oven i købet overleve alligevel.
Scoretrick, med andre ord?
Dyrerigets svar på en firhjulstrækker der er så stor at den ikke er til at
parkere nogen steder!
Men hvordan kan fasanhunnerne være klar over det? Hvordan kan de vide at
en han som har store og upraktiske fjer har gode gener, og at deres unger vil arve
dem? Det passer jo ikke!
Det ved de heller ikke. Der er ikke nogen af dyrene som er klar over
det her. De har ikke en bevidsthed som fortæller dem at en lang hale bety© Lene Andersen, december 2015, andersen@andersenske.dk
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der fysisk styrke eller at en blå plet i panden er ensbetydende med hurtighed. Den co-evolutionære proces har bare frembragt fasanerne sådan at de
hunner som har følt sig mest tiltrukket af stærke farver, også har fået de
bedste gener med i købet til deres unger, og i kraft af at flere hanner med
stærke farver gang på gang er blevet foretrukket, er generne for stærke farver hos hannerne blevet selekteret, udvalgt.
Men dét vil på den anden side også sige at de hunner som følte sig
mest tiltrukket af farverne, også var de hunner som fik de bedste gener med
i købet og dermed det mest levedygtige afkom. Og derved er hunneres præferencer for stærke farver også blevet udviklet i hunnerne, fordi de hunner
som i forvejen var glade for farver, fik de stærkeste unger.
De to køns forskellighed forstærker hinanden?
Hannernes pragt og hunnernes dragning imod den, ja. Det samme
gælder for sangfuglene, hvor hannerne tiltrækker hunner ved at synge
skønnest, det gælder frøer som puster sig op, og kronhjorte som render
rundt med et kæmpe gevir og kæmper med hinanden om hunnerne.
Det er også et handicap?
Det er en opvisning af, hvem der er stærkest. Det er jo spild af energi
at rende rundt med så tungt et gevir som oven i købet kan sidde i vejen og
være til besvær. Det ville også være spild af energi for fuglehannen at synge, hvis det ikke lige var, fordi han fik noget på den dumme. – Kan du
huske den liste jeg viste dig i går? Den med evolutionen på?
Den startede for 4,5 milliarder år siden og så steg kompleksiteten eksponentielt frem til i dag?
Har du den med?
Jeg lagde den ind i min mappe...
Og lagde mappen på flyglet, da du kom hjem?
Den har ikke forladt tasken siden igår!
Fik vi gjort den unge journalist en anelse udmattet i går?
Den unge journalist – tak for komplimenten iøvrigt – var fuldstændigt mørbanket i sit hoved, da hun kom hjem!
Skal du have en sjat varmt oven i?
Hva’? – Nej tak.
Hm. Er den der?
Bladre-bladre... her!
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Antal år siden
Kultur

2.800
3.300
5.000
5.800
6.500
8.200
10.000
13.000
35-40.000
80-100.000

Hellenistisk kultur
Jernalderen (Tyrkiet) Første alfabetskrift (fønikerne)
Kileskriften
Bronzefremstilling,
Ploven og pottemagerhjulet (Mellemøsten)
Kobbersmeltning (Tyrkiet)
Første landbrug og tidligste bysamfund (Irak)
Pottemagerkunsten (Japan)
Ældste kendte hulemalerier
Grupper af Homo sapiens udvandrer fra Afrika og befolker resten af kloden. Da
alle etniske grupper har samme sproglige færdigheder må sproget have været
veludviklet.

Biologi 150.000

Moderne Homo sapiens, ritualer, kropsudsmykning, symbolsk tænkning,
kreativitet – hjernerumfang 1500 cm3
Homo neanderthalensis, konkret problemløsning
– hjernerumfang 1500 cm3
Arkaisk homo sapiens, fremstilling af ild
Homo erectus, systematisk fremstilling og brug af værktøj, vedligeholdelse af ild
– hjernerumfang 750-1250cm3
Homo habilis, oprejst gang, første stenredskaber
– hjernerumfang 600-750cm3
Australopitheciner, delvist oprejst gang
– hjernerumfang 400-500 cm³
Tidligste forfader, som vi ikke deler med moderne aber
Menneskeaber – hjernerumfang 400-500 cm³
hominide, primater
Dinosaurerne udslettes, pattedyrene bliver den mest avancerede form for liv
Dinosaurer og pattedyr
Hvirveldyr på land (krybdyr)
Hvirveldyr (fisk)
Cambriske eksplosion – flercellede organismer
Eukaryotiske celler
(encellede organismer med organeller: kerne, parvise kromosomer,
mitokondrier, eller kloroplaster)
Suppedas eller hvad?
Jorden dannes

250.000
500.000
1.800.000
2.500.000
4-5.000.000
7-8.000.000
15.000.000
40.000.000
65.000.000
160.000.000
350.000.000
450.000.000
570.000.000
1.400.000.000

3.500.000.000
4.500.000.000

Det billede vi normalt har af evolutionen, er såFamilietræet
dan en fin fremadskridende bevægelse, hvor arterne
gradvist bliver mere og mere specialiserede, og det
hele foregår i en stadig drift mod højere og højere
kompleksitet. Listen her giver samme indtryk, men
virkeligheden er meget mere bumlet og tilfældig end
som så.
Hvordan det?
Må jeg låne et stykke papir?
Og en blyant?
Tak. Idéen med at fremstille evolutionen som et træ er slet ikke forkert, dét man bare altid glemmer at tegne med ind i illustrationen, er alle de
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arter som blev udryddet undervejs. Faktisk er det vist helt oppe omkring
90 % af alle jordens arter gennem tiderne som allerede er blevet udryddet.
Ikke af os – selvom vi er grundigt i gang med at gøre arbejdet færdigt, om
man så må sige – men af naturkatastrofer, genetiske blindgyder og ren og
skær bad luck.
Meteoren som gjorde det af med alle dinosaurerne?
Hvis den ikke var braget gennem atmosfæren og havde tværet stort
set alt liv på Jorden ud for cirka 65 millioner år siden, så var pattedyrene
næppe blevet noget særligt epokegørende fænomen i jordklodens fauna, og
så havde du og jeg ikke siddet her i dag. – Har du hørt om Stephen Jay
Gould?
Nej?
Det er ham der har fremført kritikken og kæmpet mest højlydt imod det glatte, fremadskridende
billede af evolutionen. Især i bogen Wonderful Life.
Faktisk påstår han at der overordnet set slet ikke er
nogen udvikling mod øget kompleksitet.
Hvad er der så?
En masse sideløbende udviklinger mod øget
specialisering, co-evolutionær diversitet – det kalder han det godt nok ikke,
men det er reelt det han siger – og så parallelt med dét, er der en konstant
beskæring af træet, hvor hele grene dør ud.
Dekompleksitet?
Ikke som et led i den darwinistiske udvælgelse, men af ren og skær
tilfældighed. Denne beskæring tillader så nye arter, nye biotoper, nye grene
at spire frem. Evolutionen er altså ifølge Gould ikke et kontinuum fremad
mod noget mere komplekst, men en konstant proces mellem hurtig masseudryddelse og efterfølgende eksponentiel diversifikation. I perioder afløst
af en vis stabilitet.
Også en form for puls, i virkeligheden?
Så hvis du tegnede det som en kurve, ville det
være en masse eksponentielle kurver efterfulgt af
hver sit plateau, hvor biotoperne har fundet en vis
indre økologisk balance, og kompleksiteten har fundet et leje, og så et lodret
fald, når biotopen crasher og en masse arter dør ud. Generelt går udviklingen mellem eksponentielt øget kompleksitet og abrupt dekompleksitet.
Var det ikke det du selv sagde i går?
Jo. Og så skal det for en god ordens skyld tilføjes, at når man taler om
”abrupt” eller ”pludselig” udryddelse i evolutionær sammenhæng, så kan
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det godt strække sig over en million år. Den enkelte Suppose that winners have not prevailed for cause in the usual sense.
art kan sagtens sætte flere generationer i verden, Perhaps the grim reaper of anatomical
designs is only Lady Luck in disguise. Or
samtidig med at den er ved at blive udryddet.
perhaps the actual reasons for survival
De lodrette streger i din kurve her dækker over en do not support conventional ideas of
cause as complexity, improvement, or
million år?
anything moving at all humanward.
Perhaps the grim reaper works during
De burde nok have været en anelse på skrå...
brief episodes of mass extinction,
Men dér, hvor Gould især bliver interessant – i provoked by unpredictable environmental catastrophes (often triggered by
forhold til det vi talte om i går – det er, når han siger impacts of extraterrestrial bodies).
Groups may prevail or die for reasons
at denne proces foregår på alle niveauer, i alle skala- that bear no relationship to the Darwintimes.
forhold. Altså såvel med hensyn til enkelte arter, ian basis of success in normal
Stephen Jay Gould
Wonderful life, 2000
såvel som de genera, familier, ordner, klasser, fyla og
kongeriger; alle de over- og undergrupper som man inden for biologien
inddeler dyre- og planteriget i. Han siger med andre ord at processen med
diversifikation og dekompleksitet er fraktal.
Samme mønster inden i samme mønster? Små op- og nedture inden i større
op- og nedture.
Dér, hvor Gould og jeg – og mange andre med for den sags skyld – er
uenige, det er, om vi overordnet set er på vej mod øget kompleksitet, eller om
evolutionen bliver holdt i skak af konstante fald i kompleksiteten, dekompleksitet.
Men hvis man kigger på listen med evolutionen, så kan man da se at verden
er meget mere kompleks i dag, end da der kun var encellede organismer i ursuppen
for 1-2 milliarder år siden?
Præcis. Men selvom han nu altså påstår at kompleksiteten ikke stiger
overordnet set, så er han interessant alligevel.
Det som han nemlig siger, det er at selvom det måske nok var uundgåeligt at der en dag ville opstå en art som var intelligent nok til at bygge
rumskibe og selvmordsbomber og Duracell-kaniner – var det i øvrigt ikke
snart på tide at der var nogen der begyndte at sprænge dem i stykker? – så
er der ingen garanti for, at hvis man spolede hele evolutionen tilbage til
smattet i ursuppen og spillede båndet én gang til, at det så ville være blandt
primaterne, altså de store aber, at kulturen og sproget og indkomstskatten
ville opstå igen. Faktisk er der ikke en gang nogen garanti for at primaterne
ville opstå en gang til.
Altså os?
Eller nogen af de andre store aber. Da dinosaurerne blev udryddet,
var pattedyrene nogle små, undseelige størrelser som ikke havde meget at
skulle have sagt i dyreriget. Hvis vi tog en tidsmaskine tilbage til urskoven
for 70 millioner år siden og kiggede på dyrelivet, og ud fra dét skulle forud© Lene Andersen, december 2015, andersen@andersenske.dk
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sige, hvilken art der 70 millioner år senere ville være dem der kørte i bil og
gik med kunstige negle, så ville vi uden tvivl have peget på dinosaurerne.
Det lå på ingen måde i kortene at pattedyrene ville få chancen for at frembringe primater i løbet af 30 millioner år.
Men så blev dinosaurerne udryddet?
Fuldstændigt uforudsigeligt. En hel gren på evolutionstræet blev skåret af og kom aldrig igen. Og sådan er det gået tusindvis af gange op gennem evolutionen. Sabeltigeren forudså heller ikke at den en dag var blevet
udryddet af mennesket.
Og nu tror vi selv at vi er ”udødelige”?
Indtil en eller anden fjollet lille mikrobe en dag sætter skub i dekompleksiteten, og sidste mand lukker og slukker på WHO’s hovedkontor i
Genève. Da dinosaurerne uddøde, var hestens forfader på størrelse med en
moderne labrador, og når vi om lidt skal kigge konkret på menneskets evolution, så vil du også se, hvor mange forskellige arter af slægten Homo der i
virkeligheden er gået til spilde, før vi selv kunne opstå.
Nothing about genetics predisposes
Udryddet for vores skyld?
organisms to vary in adaptive direcUddøde. Men ikke for vores skyld. Ikke for tions. If the environment changes to
smaller organisms, genetic
nogens skyld. Evolutionen har ikke nogen intention, favor
mutation does not begin to produce
ikke nogen mening. Den er bare en proces. Hvad den biased variation toward diminished size.
In other words, variation itself supplies
frembringer, er den ligeglad med. At du og jeg så sy- no directional component. Natural
is the cause of evolutionary
nes det er fedt at det var os der blev os, det er så en selection
change; organic variation is raw
anden sag. – Hvad står der på listen ud for for 600 material only. (...)
millioner år siden?
The Cambrian explosion was (...) a time
of unparalleled opportunity. Nearly
For 570 millioner år siden; den cambriske eksplosion? anything could find a place. Life was
into empty space and could
Gould’s hovedargument. Fra at alt liv var en- radiating
proliferate at logarithmic scales.
Stephen Jay Gould
cellede organismer, opstod der i løbet af ingen tid – og
Wonderful Life, 2000
”ingen tid” i denne her sammenhæng er selvfølgelig
også flere millioner af år – men relativt set, i løbet af ingen tid opstod der et
mylder af forskellige flercellede livsformer. Ikke alene opstod der de to
biologiske ”riger”, nemlig dyreriget og planteriget, der opstod også i selve
dyreriget så mange grundlæggende forskellige former for anatomisk design
at antallet aldrig har været overgået siden.
Hvordan det? ”grundlæggende anatomisk design”? It is true that apparently no new
At du og jeg og dinosaurerne har en rygrad og phyla, that is, creatures with
to forben og to bagben. Mens edderkoppen og alle wholly different body plans, have
arisen since the early multicelled
med dens grundlæggende anatomiske design har otte organism of the Cambrian.
Allison Jolly
ben. Regnorme og igler har et tredje grundlæggende
Lucy’s Legacy, 1999
design; snegle, muslinger og blæksprutter et fjerde.
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De grundlæggende anatomiske design kaldes også for ”fyla”, og
siden den cambriske eksplosion er der kun blevet færre fyla. Af de 50 eller
flere fyla som blev til under den cambriske eksplosion, er der kun omkring
30 tilbage i dag. Vores eget fyla hedder ”kordaterne”, det vil sige hvirveldyrene som både vi selv og slangen i paradiset hører til.
Jeg har mere tilfælles med en slange, end en slange har med en regnorm?
For både du og slangen er hvirveldyr fra samme fyla, regnormen er
en såkaldt annelide.
Life has suffered some astounding
Selvom de ligner hinanden?
mass extinctions since the Cambrian—
På afstand, ja. Sagt på en anden måde: da de the Permian debacle may have wiped
out 95 percent or more of all marine
encellede organismer begyndte at udvikle sig til fler- species (...) Life did rediversify quickly
after the Permean extinction, but no
cellede organismer, skete det på et væld af måder. Af new phyla arose; the recolonizers of a
earth all remained within the
de mange fyla eller grunddesign fra dengang over- depleted
strictures of previous anatomical
levede kun cirka 30 den masseudryddelse som ind- design.
Stephen Jay Gould
trådte for omkring 500 millioner år siden.
Wonderful Life, 2000
Resten er væk?
Uddøde i konkurrencen eller udslettet på grummeste vis! Og var de
ikke blevet dét, så havde der måske ikke været nogen hvirveldyr, og uden
hvirveldyr, ingen Tenna og ingen Cornelius.
Med mindre vi havde siddet her som edderkopper?
Og kommunikeret med spytklatter eller kulørte striber i panden. Det
er også tilfældigheder der har gjort at det er os to der sidder herinde og taler
evolutionsteori, og solsorten som du kan se der ude på græsplænen, der går
rundt og leder efter annelider.
In the time since the bird and mammal
Vi stammer fra den samme forfader?
lineages diverged, chickens have
På et tidspunkt for omkring 300 millioner år si- gained genes for proteins used to
make feathers and beaks, while
den var der nogen der drejede til højre og nogen som mammals have acquired genes for
proteins and lost genes related to
drejede til venstre; den ene gruppe blev stamfader til hair
egg albumin and yolk. But chickens
svaner og solsorte og lørdagskyllinger, den anden til and humans also have about 70
million base pairs in common. This
dig og mig og girafferne inde i Zoologisk Have. Ellers means the genetic material has been
conserved since the time when we
havde det ikke været os der tænder for fjernsynet og shared a common ancestor, about 310
ser Anders And, så havde det været ænderne der million years ago, indicating that it
must perform some essential function.
Compact chicken genome
tændte for fjernsynet for at se Anders Mand!
has less junk than malls
Og på et eller andet tidspunkt for 600 millioner år
New Scientist, 11 December 2004
siden var der en celle i ursuppen som blev til det første rigtige ”dyr”?
Den første flercellede organisme.
Men når jeg kigger på resten af listen over evolutionen her, så hver gang der
er en milepæl i vores udvikling, en frembringelse af en ny art, en ny gren på træet,
er det så fordi der har været en masseudryddelse forinden?
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Nogen har i hvert fald veget pladsen eller efterladt sig et vakuum,
hvor en ny evolution kunne få plads til at udfolde sig.
I og med at naturen er et selvorganiserende system, så organiserer
den bare sig selv igen på en ny måde efter et crash. Den del af systemet som
er udryddet, kommer naturligvis ikke tilbage, bad luck!, men så dukker der
efterhånden noget andet op.
Og der er det så de mest egnede som har fået muligheden for at brede sig?
Hvilket leder os frem til selve mekanismen for,
Gener og DNA
hvordan arterne tilpasser sig, nemlig DNA’et og geGenes
have
no
foresight. They do not
nerne som vi er nødt til at have på plads, før vi kan
plan ahead. Genes just are, some
komme videre med evolutionen.
genes more so than others, and that is
En af de mest interessante ting, når vi kigger all there is to it.
Richard Dawkins
på listen over evolutionen, det er at der var encellede
The Selfish Gene, 1976 / 1999
organismer i 3 milliarder år, inden der opstod mere
komplekse livsformer overhovedet. Fra for 3,5 milliarder år siden og frem
til for 600 millioner år siden, i dét vi så charmerende kalder for ursuppen,
fandtes der kun bakterier, eukaryotiske celler og de såkaldte archae.I, 2 – Og
de findes i og for sig stadigvæk, men de eukaryotiske celler som er de mest
komplekse af de tre, var dem som udviklede flercellede organismer lige op
til den cambriske eksplosion.
Alle disse encellede organismer, archae, bakteThe genetic lines of eukarya and
rier og eukaryotiske celler, formerede sig ved deling. archaea have a common ancestral
branch that is independent of that
De parrede sig ikke, hver enkelt celle delte sig bare giving rise to the bacteria.
Nature, 18 May 2006
op i to og fortsatte så livet og delte sig igen.
Ingen hanner og hunner?
Nemlig. Derfor kan man heller ikke sige at en encellet organisme dør,
den bliver bare til to nye celler, som bliver til to nye celler.
Prisen for sex er døden?
Eller belønningen for døden er sex. – ”There’s no such thing as a free
lunch”, som amerikanerne siger! Men belønningen er selvfølgelig også
flercelletheden i sig selv. Det er ulige meget sjovere at være flercellet end
encellet. Du får jo lov at møde mig, for eksempel!
Jeg er dybt beæret!
_____________________________
I

Her ser vi et herligt eksempel på videnskabens udvikling: Nu har man fundet ud af at ursuppen
ikke – som jeg skrev i Mandag – havde prokaryotiske celler alligevel! Den bestod af bakterier,
eukaryote og archae. Der kan man bare se! Det må jeg se at få rettet...

PS: Som man ka se a Mandag, Knallhatt fik aldri rettet kapitlet om prokaryote og eukaryote celler. Enten han
har glemt det eller han har ikk afsluttet hans arbejde med bögerne.
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Inden i cellen ligger den dobbeltsnoede DNAstreng, eller DNA-molekylet som vi talte om i går.
Vi talte om det, fordi man måske vil bruge DNA
som programmeringsmedie i fremtidens computere?
Nemlig. Lad os se, hvor meget du kan huske af
det vi talte om i går! – Hvad er DNA opbygget af?
Du er led, er du klar over det?
Det er et af frynsegoderne ved at være gammel
og grim! – Hvad er DNA opbygget af?
Var det noget med fire bogstaver?
DNA-strengen består af en ”rygrad” af sukkermolekyler som holder
strengen sammen, og langs den sidder fire forskellige slags baser som er
selve informationen.
Og baserne er samlet på en bestemt måde, så den ene altid sidder sammen
med den anden? Og det er rækkefølgen af baseparrene som afgør, hvad generne
betyder?
Nemlig. De fire baser er Tymin, Adenin, Guanin og Cytosin, T, A, G,
og C; de sidder altid parvis, molekyle for molekyle hen ad hele DNA-strengen, og altid sådan at T er parret med A og G er parret med C, og vice versa.
Når cellen deler sig, så er det væsentligt at begge de to nye celler som
den bliver til, får en nøjagtig kopi af DNA-strengen, så de begge to bærer
den samme arbejdskode videre til de næste generationer. Det er nemlig
ganske rigtigt som du siger, rækkefølgen af baserne der afgør, hvad DNA’et
”betyder”, altså hvad arvemassen ”koder for”. Det er vigtigt at cellen sætter
nye celler i verden der ligner den selv og ikke ligner noget andet, og derfor
er det vanvittigt smart med baseparrene, og hvorfor er det det?
Det ved jeg ikke...
Fordi bare hver ny celle får den ene halvdel af
den dobbeltsnoede DNA-streng, så sørger baserne selv
for at parre sig med den rigtige modpol og skabe en
ny dobbeltsnoet DNA-streng som er identisk med den
gamle. – Jeg skal spare dig for de kemiske processer
som får det til at lykkes. Det væsentlige i denne her
forbindelse er blot at kopieringsmetoden er så godt
som idiotsikker.
Med mindre der sker en fejl?
Med mindre et enkelt basemolekyle kommer til at parre sig med et
forkert. Så er det at vi har en mutation. Eller en variation.
Det er simpelthen dét som er en mutation? Det er dét det betyder?
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Og som medfører at den næste generation af organisme nu bærer en
forandret genetisk kode med sig. Nogle gange betyder forandringen den
visse død for næste generation, det er simpelthen umuligt at overleve med
forandringen, andre gange medfører det at organismen har fået en ny og
fordelagtig egenskab i det givne miljø.
Og bliver i stand til at konkurrere nogen andre af banen?
Ét enkelt lille skide molekyle!
Men det sker jo bare tilfældigt, så? Der er ingen der kan vide, hvornår det
indtræffer? I virkeligheden var det bare et held for påfuglehannen at den fik så lang
en hale?
Held eller uheld, det er i hvert fald sket. – Baseparrene sidder altså på
en lang række efter hinanden og udgør DNA-strengen som bestemmer,
hvordan den færdige organsime skal se ud.
Baseparrene kobler sig altid tre og tre i de såkaldte codoner, og codonerne bygger aminosyrer, og længere sekvenser af codoner bygger proteiner.
Proteinerne er organismens byggestene. – Det er sådan en slags lego-model.
Organismen er opbygget af proteiner, som er opbygget af... hvad?
Organismen er opbygget af proteiner. Proteinet er bygget af aminosyrer. Aminosyrerne er samlet ifølge codonernes arbejdstegning.
Det er byggestene inden i byggestene med andre ord?
De fire baser, A, T, C og G er de mindste enheder, og de kobler sig
sammen i par. Baseparrene er garanten for at kopieringen til næste generation forløber uden fejl. Baseparrene kobler sig tre og tre i codoner langs
DNA-strengen, og codonerne er mindste ”operative element”.
Hvad er så et gen?
A gene is defined as any portion of
Et gen er en længere kæde af codoner, typisk chromosomal material that potentially lasts for enough generations to
cirka 100 styk, og er en arbejdsanvisning på, hvordan serve as a unit of natural selection.
(...) a gene is a replicator with high
de proteiner som bliver bygget skal sættes sammen.
copying-fidelity.
Det er generne der afgør, om man får blå øjne eller
Richard Dawkins
The Selfish Gene, 1976 / 1999
lange ben?
Fregner eller pels. Ja. Det er en bestemt kombination af bestemte proteiner som bestemmer, hvilken art du tilhører, og hvordan Tenna ser ud i
forhold til hendes nabo.
Så når man taler om gensplejsning, så er det codoner man bytter rundt på?
Så er det en sekvens af codoner, altså muligvis endda en temmelig
lang bid af en DNA-streng, som man flytter fra cellekernen i én organisme
til cellekernen i en celle fra anden slags organisme i håbet om at den tilførte
bid DNA vil sætte sig sammen med modtagerorganismens DNA-streng på
den måde man har planlagt.
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Og ikke gror øjne i nakken?
Med mindre det var dét, man gerne ville have. Og alt efter, hvad formålet med gensplejsningen er, så sørger man for at den celle som har fået
tilført de nye gener formerer sig i en eller anden form for næringsemne, så
man kan bruge de gensplejsede celler som medicin, eller, hvis det er en ægcelle man har tilført fremmed genetisk materiale, så sætter man ægget op i
en livmoder og håber på at det bliver til et foster som kan overleve. – Du
tænker?
Ja, jeg tænker: ”Hvorfor taler folk hele tiden om gensplejsning uden at forklare, at det er det her det handler om? Hvorfor vidste jeg ikke det her i forvejen?”
Det er dig der er journalist, det må du da vide?
Fordi det er for komplekst til at redegøre for på et halvt minut?
Er det så hurtigt, det skal gå efterhånden?
Eller også er det bare mig der har sovet i timen?
Ja dét vil jeg jo ikke vove at udtale mig om! – Men sådan er DNA altså
opbygget.
Og selve grundfænomenet ”DNA” er tre og en halv milliard år gammelt?
Kombinationen af de fire baser og deres måde at parre sig på?
is a classic chicken-and-egg
Se, nu stiller du jo et spørgsmål som der ikke er Itproblem:
DNA codes for the proteins
nogen der kan svare på: Flød de fire baser Tymin, that catalyse the chemical reactions
that replicate DNA. How could one
Adenin, Guanin og Cytosin frit rundt blandt andre exist before the other?
kemiske substanser i ursuppen og koblede sig sam- One theory proposes that the first
genomes were actually made of RNA.
men ved en tilfældighed? Eller opstod der et andet Like DNA, RNA consists of chains of
acids, but due to its slightly
molekyle først som var dét der samlede de fire baser i nuclei
different chemical properties, RNA can
par? Opstod de første codoner i konkurrence med catalyse some reactions without the
need for proteins. This self-sufficient
andre molekyler af andre kemiske forbindelser? Var RNA world could then have been
by our present DNA one.
codon-molekylerne blot de mest overlevelsesdygtige superseded
New Scientist, 4 September 2004
molekyler, fordi de var de molekyler som kunne reproducere sig selv – eller få sig selv reproduceret – med størst sikkerhed?
Var de, med andre ord, blot de molekyler som kunne lave flest kopier af sig
selv med færrest fejl i kopieringen? Var de – og nu skal vi se, om der ringer
en lille klokke inde i dit hoved – var de i bund og grund blot den første
overlevelsesdygtige ”replikator”? Eller bare den replikator som replikerede
sig selv bedst; den replikator som havde den største kopieringssikkerhed?
Vi talte om replikatorer i går!
I forbindelse med nanoteknologien.
Ursuppen var 2 eller 3 milliarder års nanoteknologi?
Det kan du godt beskrive det som.
Og det er dét vi selv nedstammer fra?
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Det er dét du bærer rundt på i hver eneste celle i din krop. Det er dét
der er dig. Vi er i princippet stadigvæk bygget af nanoteknologi.
3 eller 4,5 milliard år gammel nanoteknologi?
Genome sequencing has given
researchers hope that they can finally
Velkommen til mutanternes verden!
learn something about the ancestor of
Med mindre det første DNA kom hertil fra rummet all life. In 1999, they even gave it a
name, LUCA, for the last universal
som der er nogen der påstår?
common ancestor.
Og derfor er endnu ældre! Men det bliver du Yet despite the wealth of genomic
data, LUCA has proven elusive. In
ikke mindre mutant af! – Skal vi gå videre?
theory, remnants of the organism from
which all life evolved should be
Med hvad?
scattered around modern genomes.
But so far, efforts to reconstruct
Evolutionen.
LUCA’s genes by building family trees
Jeg vil hellere lige blive lidt ved nanoteknologien.
from modern sequences have ended
in frustration. (...)
Ja?
From all this work, one of the more
surprising theories to emerge may
DNA er en replikator?
also help to explain why LUCA has
Et replikator-molekyle kunne man kalde det.
been so hard to find. Perhaps it wasn’t
single organism at all. Instead, most
Som er dét man også prøver at konstruere med aresearchers
now believe we should
think of LUCA as a pool of genes
nanoteknologien; replikatorer?
shared among a host of primitive
Det er ét aspekt af nanoteknologien. Ikke nød- organisms.
Nature,19 February 2004
vendigvis opbygget af de samme fire kemiske baser,
og derfor heller ikke nødvendigvis med de samme basepar, eller med den
samme slags konstruktion som DNA-strengen, og det er heller ikke den del
af nanoteknologien som man satser mest på, men ellers, i princippet ja.
Begynder de så også at mutere?
Dén regnede du lige ud, hva’? – Replikatorer At some point a particularly remarkable molecule was formed by accikopierer sig selv ved en proces af reproduktion- dent. We will call it the Replicator. It
mutation-selektion. Hvis nanoteknologien udvikles may not necessarily have been the
biggest or the most complex moletil også at omfatte menneskeskabte replikatorer – og cule around, but it had the extradet er altså ikke just det der satses på i udviklingen ordinary property of being able to
create copies of itself. This may
p.t. – så vil de alt andet lige før eller siden begynde at seem a very unlikely sort of accident
lave fejl i kopieringen og dermed mutere og begynde to happen. So it was. (...)
Actually a molecule that makes
at konkurrere med what ever der er i deres omgivelser copies of itself is not as difficult to
i kampen for at overleve. Det er dét replikatorer gør. imagine as it seem at first, and it only
had to arise once.
Det er dét naturen gør.
Richard Dawkins
The Selfish Gene, 1976 / 1999
Så er det jo kunstigt skabt liv?
Det kommer an på, hvordan vi definerer liv. Og det er der sjovt nok
endnu ikke nogen der er blevet enige om, hvordan man gør. – Skal vi vende
tilbage til evolutionen og generne?
Jeg skal bare lige have det her til at falde lidt på plads først. Det er jo ret
overvældende på en måde... At det er dét vi er bygget af... Så tilfældigt kan man
sige... Eller hvad?
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Men også stort på sin vis. Det er da fantastisk at vi deler det mest
fundamentale i os selv med alt, hvad der er omkring os! Selv bordpladen
som vi sidder ved her var et træ en gang, og hvad er træer bygget af?
DNA? – Moderne videnskab har bevist at jeg er i familie med en bordplade?
Jeg har mødt visse typer i mediebranchen, hvor det slet ikke var så
overraskende endda!
For 600-700 millioner år siden delte jeg forfader med bordpladen?
Vi kan jo ikke alle sammen nedstamme fra den oldenborgske kongerække!
Survival machines began as passive
Men fra et stykke nanoteknologi?
receptacles for the genes, providing
DNA’et har udelukkende bygget os for selv at little more than walls to protect them
overleve. Det DNA som byggede de bedste kopie- from the chemical warfare of their
rivals and the ravages of accidental
ringsmekanismer og sikrede sig selv den bedste be- molecular bombardment.
Richard Dawkins
skyttelse overlevede. Noget af det første som DNA’et
The Selfish Gene, 1976 / 1999
har været nødt til at gøre, var at bygge en membran
rundt om sig til beskyttelse. Det blev de første celler, og hvad det var for
nogle, det er der en del uenighed om. En anden ting som DNA’et gjorde,
var at skabe en form for samarbejde mellem de bidder af DNA som sad
langt fra hinanden på DNA-strengen. DNA’et er ganske rigtigt en streng,
men i virkeligheden arbejder det som et netværk!
Hvordan det?
Flercellede
Vi starter lige et andet sted først: hvis du kigorganismer
ger på listen, så kan du se at efter 1 milliard år var der
noget DNA i en eukaryotisk celle der muterede, så One of the extraordinary things
about life is the sort of places it’s
det blev i stand til at skabe sig en overlevelsesfordel prepared to put up with living.
Douglas Adams
ved at koble flere celler sammen.
Mostly harmless
Den cambriske eksplosion?
Eller optakten til den, i hvert fald. DNA’et muterede og kompleksiteten steg. Fordelen ved at sidde flere celler sammen må alt andet lige have
været at hver enkelt celle kunne have specielle egenskaber, og dermed kunne de supplere hinanden og sikre en fælles overlevelse.
Den co-evolutionære diversitet sikrede alle cellers overlevelse?
Så længe de hang sammen. DNA’et begyndte altså at bygge celler
som nød godt af hinandens forskellighed, og derved sikrede det sin egen
overlevelse. – Og inden i samtlige celler i disse første flercellede organismer
lå hvad?
Det ved jeg ikke?
Identiske DNA-strenge. Til trods for at cellerne nu begyndte at se forskellige ud – nogle celler stod for fordøjelsen, nogle stod for beskyttelse og
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atter andre stod for evnen til at bevæge sig ved egen
kraft – så måtte samtlige celler inden for samme organisme indeholde identisk DNA. – Det var lige et
sidespring, nu kommer vi til dét med netværket.
Naturen bygger altid oven på ét eller andet
som findes i forvejen. Den opfinder aldrig noget rigtigt nyt. Nye gener er opstået som vedhæng til noget
der var på DNA-strengen i forvejen. Desuden må
der være genetiske egenskaber som det er en fordel at være forbundet med,
hvis man er et nymuteret stykke DNA som skal videreføres til næste generation. Der må være nogle knudepunktsgener. Generne i vores organismer
må altså være skalafri netværk.
Men DNA-strengen er jo en streng, ikke et netværk.
Fysisk set er den ikke organiseret som et netværk, det er sandt, men i
forhold til, hvordan generne er afhængige af hinanden for at kunne bringe
de egenskaber til udtryk som de disponerer den samlede organisme for, så
er jeg ikke i tvivl. – Det er jo ikke sådan at en givet kombination af C, T, A
og G automatisk medfører at der vokser en mund eller en klo eller en hjerne, eller at hjernen er disponeret for skizofreni. Gener er kun noget i kraft af
hinanden. De kan kun komme til udtryk, dersom de har et netværk af andre
gener at komme til udtryk i.
Men derfor behøver netværket vel ikke være skalafri?
Det behøvede det teoretisk set ikke, men visse gener er nødvendigvis
opstået forud for andre, og nye gener må alt andet lige have haft lettere ved
at få fodfæste, dersom de koblede sig på noget der allerede havde vist sig at
have succes. Dersom de opstod i forbindelse med noget der allerede virkede.
Hvis vi skal forklare at flercellet liv overhoveEt scenarium ingen
det opstod, så lad os antage følgende: En almindelig
kan efterprøve...
eukaryotisk celle i ursuppen har delt sig, men en kopieringsfejl i DNA’et har gjort at celledelingen ikke forløb som den burde.
Den ene af de to nye celler gik det fint med, den fortsatte med at dele sig i
eukaryotiske celler, men i den anden nye celle kom næste celledeling til at
forløbe sådan at cellen i virkeligheden bare afstødte en celle som satte sig
fast på ydersiden.
Fordi den var udstyret med en nymuteret DNA-streng der sagde ”hæng på!”?
Det ville i hvert fald fungere som forklaring. Men det er ren spekulation. Der er simpelthen ingen der ved, hvordan de første flercellede organismer er blevet til, eller hvad der i øvrigt præcis skete i ursuppen for 1 milliard år siden. Men på ét eller andet tidspunkt er mutationen sket, på ét eller
48

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

andet tidspunkt må livet have udviklet sig til ikke blot at være encellet.
Ellers sad vi her jo ikke!
Og den første flercellede organisme bestod af to celler?
Det ville være det mest logiske. For begge celler har det af en eller
anden grund været en overlevelsesfordel at de hang sammen. Den ene var
muligvis en art beskyttelse for den anden, eller den kunne skaffe ekstra
føde. Den anden var muligvis specialiseret i at afgive nye celler med en
DNA-kode som satte nye celler i verden der alle sammen byggede en ekstra
celle til beskyttelse. Afkom kan vi nu kalde det. – Verdens første afkom, i
virkeligheden!
Oldefar!
Tip-tip-tip.... og så videre oldefar, ja. – ”Oldemor”, nok i virkeligheden!
Og ved en senere lejlighed er DNA’et muteret, så der er kommet tre celler i
alt?
Eller det er muteret, så begge organismens to celler straks efter ”fødslen” har delt sig og skabt en organisme med fire celler. Eller DNA’et har specialiseret hver af de to celler yderligere, inden der opstod en fircellet organisme. Eller noget helt tredje, eller noget helt fjerde... der er ingen der ved
det.
Det eneste man må formode med en vis sikkerhed, er at så snart de
flercellede organismer opstod, har det også været nødvendigt at de enkelte
celler har kunnet kommunikere med hinanden, og at forskellige gener på
DNA-strengen har fungeret i hinandens selskab.
Det har været nødvendigt at cellerne kunne kommunikere med hinanden, for før eller siden, når de flercellede organismer blev store nok, så
kom nogle celler til at ligge inden i organismen, mens andre celler afgrænsede organismen mod omverdenen. Derfor var det de yderste cellers opgave også at skaffe føde til de inderste. Det har desuden været nødvendigt i
forbindelse med enhver ny organismes tilblivelse, at når den voksede sig fra
blot én celle og til fuld størrelse, så kom alle typer af celler til at placere sig
rigtigt i forhold til hinanden. Det har været væsentligt at samtlige celler i organismen ”vidste”, om de skulle vokse flere celler i den ene eller den anden
retning, og i det øjeblik der opstod nye typer af celler, hvor de i så fald skulle
sidde i forhold til de tidligere.
Så organismens celler blev ”selvorganiserende”?
Men ikke selvorganiserende i den betydning vi talte om i går med
kaosteorien. Med cellerne i organismerne sker det efter en plan. Og den
plan rummer DNA’et arbejdskoden for.
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Men bliver DNA-strengen et skalafrit netværk af
dét?

To be sure, the original assembly of
the first protocells from a primordial soup of organic molecules
might have resembled a growing
network. But during the past three
billion years evolution and natural
selection took their course. During
this time there was significantly
less growth, just a lot of tinkering
with the cellular network, streamlining and optimizing it. Thus, on
the other hand, even if a scale-free
topology developed when lifeless
molecules took their first steps
towards life, it might have been lost
because of the all-encompassing
effects of evolution.
Albert-László Barabási
Linked, 2002

Det hele afhænger af generne. Og alle nye gener
er afhængige af de gener som er til stede i DNA-strengen i forvejen. Om det er et skalafrit netværk eller en
anden form for netværk, det må fremtidens forskning
få lov at afgøre. Men netværk er det i hvert fald!
En nymuteret sekvens af gener som bygger en
ny knogle, et aldrig før set gen for kløer, eller nye
gener for mundelementer der kan kværne føden – de
kaldes i daglig tale for tænder – ingen af dem har stor
overlevelseschance, med mindre der i forvejen er
gener som sørger for hårde, kalkholdige strukturer
og at de nye gener knytter sig til dem. Det kan godt
være at generne for knogledesign, kløer og tænder
sidder langt fra hinanden på DNA-strengen, de sidder formentlig også
langt fra de gener som bygger kalkholdige strukturer, men generne for
knogledesign kan kun komme til udtryk i den samlede organisme, hvis der
i forvejen er de langt mere centrale ”knudepunkts-gener” som kan frembringe og bygge med den kalk som knogler, kløer og tænder skal bygges af.
Et andet eksempel: Hvis en DNA-streng allethat have shown up in the
rede har en sekvens af gener som bygger celler der Genes
screens are probably hubs—critical
reagerer på stimuli fra omgivelserne; lad os sige nodes with many interconnections that
perturb the whole network of genes if
celler der automatisk trækker sig sammen, hvis de they are removed or altered. The way
(...) is to stop thinking in terms
udsættes for stød eller tryk – celler som gør at orga- forward
of catalogues of genes and their
nismen ”trækker følehornene til sig” så at sige – så effects, and instead start trying to map
all the hubs and their links.
New Scientist, 13 September 2003
har tilstedeværelsen af denne slags sammentrækningsceller åbnet muligheden for at et nyt gen kan opstå, et nyt gen som gør
visse celler i stand til at skelne mellem, om trykket kommer fra en lydbølge
eller et hårdt objekt i omgivelserne.
speculate that we shall come to
Uden evnen til at mærke eller reagere på stød, giver Iaccept
the more radical idea that each
det ingen mening at kunne skelne mellem hvilken slags one of our genes is a symbiotic unit.
We are gigantic colonies of
stød det er?
symbiotic genes.
Det nye gen muteres frem i forhold til en eksiRichard Dawkins
The Selfish Gene, 1976 / 1999
sterende egenskab; ikke nødvendigvis således at det
gamle knudepunkt og det nye gen sidder tæt sammen på DNA-strengen – i
så fald ville det jo være umuligt at flere nye gener kunne drage nytte af den
samme allerede eksisterende egenskab – men sådan at tilstedeværelsen af
knudepunktet er en forudsætning for at en ny niche opstår, og at denne nye
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niche kan fyldes ud. Den samlede DNA-streng er med andre ord blevet
mere kompleks.
Many laws regulate variation, some few
Var det det der hed ”strukturel dybde”?
of which can be dimly seen. I will here
only allude to what may be called
Præcis! Organismen bliver mere specialiseret, correlated variation. Breeders believe
long limbs are almost always
og det nye gen bliver kun videreført, fordi der er et that
accompanied by an elongated head.
Some instances of correlation are quite
genetisk netværk det kan blive ført videre i.
whimsical: thus cats which are entirely
Man kan altså ikke bare sige at der er ”et gen for white and have blue eyes are generally
deaf; but this is confined to the males.
fregner”? Eller ”et gen for blå øjne”?
Charles Darwin
Origin of Species, 1859
Eller et gen for Alzheimers og et gen for alkoholisme. Det er meget mere komplekst end som så. Men det er aldrig alle
generne på DNA-strengen der kommer til udtryk på én gang. Når knoglerne er bygget, så holder organismen op med at bygge knogler. Knoglerne
bliver fornyet og genopbygget livet ud, men der skyder ikke lige pludselig
en ekstra knogle frem et sted, når først organismen er bygget. – Bortset fra
visdomstænderne selvfølgelig. Men det er jo netop også generne der sørger
for at de først kommer frem, når kroppen er klar til dem.
Hele organismens bygge- eller udviklingsproit is now clear that the number of
ces styres nemlig af at visse gener ”tænder” eller genes is not proportional to our
”slukker”, alt efter hvilke byggeopgaver som allerede perceived complexity. Then what
er udført, og hvilke der skal til at udføres. Derfor må does complexity mean? Networks
point to the answer. Framed in
der alt andet lige også være kommunikation mellem
terms of networks, our question
cellerne i en organisme, så de ved, hvilke celler der becomes: How many different
skal vokse eller formere sig næste gang. Cellerne må potentially distinct behaviors can a
være i stand til at indrette sig efter hinanden. Og det genetic network display with the
same number of genes? In pringør organismens celler i forhold til, hvilke af DNA- ciple, two cells that are identical
strengens gener som er funktionelle eller ”tændt” i except that a specific gene is on in
sammenhængen, og det er dette gensidige samspil the first cell and off in the second
som afgør, hvordan organismen udvikler sig, hvor- could behave differently. Assuming
that each gene can be turned on or
dan den vokser og forandrer sig i løbet af livet.
off independently, a cell with N
Først var der encellede organismer med en DNA- genes could display 2N distinct
streng. På den DNA-streng opstod der nye gener, og de states. If we adopt as a measure of
complexity the potential number of
nye gener opstod kun i kraft af dét der var der i forvejen?
distinct behaviors displayed by a
Og sådan blev genomerne og organismerne sta- typical cell, the difference between
dig mere komplekse, stadig mere forskellige og stadig the worm and humans is staggering: Humans could be viewed as
mere overlevelsesdygtige.
103000 times more complex than our
Men det var ikke alle generne der var tændt på én wormy relatives!
Albert-László Barabási
gang?
Linked, 2002
Hvert gen har sin tid. Ét er at vokse, et andet er
at vide, hvornår man skal holde op. Det er jo netop det, kræftceller ikke kan.
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Hvad?
Finde ud af at holde op. – Der er gener som disponerer for fregner, og
der er gener som disponerer for alkoholisme, men de manifesterer sig kun,
dersom der er de rigtige andre gener eller ydre påvirkninger til stede. Og dersom de pågældende gener er on eller off. Plus dersom andre gener er on eller
off. Gener kan altså være ”tændte” eller ”slukkede”. Du kan bære rundt på
sygdomsdisponerende gener som aldrig bliver ”tændt”, simpelthen fordi
du i løbet af dit liv aldrig bliver udsat for den faktor som ville have tændt
dem. – Der er med andre ord en sammenhæng mellem generne i sig selv, og
mellem generne og det miljø som organismen opholder sig i.
Og derfor er cellerne nødt til at kunne kommunikere med hinanden? Ellers
ville det ikke give mening at ting udefra kan have indflydelse på, om et gen er tændt
eller slukket?
Tag sådan noget som stress, for eksempel. Tilstrækkeligt meget stress,
og stresshormoner påvirker cellerne i din krop. Bærer du rundt på genet for
alkoholisme, er det måske dét som tænder for alkoholikergenet; og hvor du
indtil da ikke havde noget problem med alkohol, bliver dine celler pludselig
afhængige af alkohol for at dæmpe stresspåvirkningen. Og fordi dine celler
kræver alkohol, er du pludselig afhængig af det i en sådan grad at du ikke
kan kontrollere det.
Knoppen forsvinder når blomsten
åbner sig, og man kunne sige, at
Farvel frie vilje og goddag kemi?
den bliver gendrevet af denne.
Og vi skal tale meget mere om den frie vilje i Ligeledes bliver blomsten erklæret
for en falsk tilværelsesform for
forbindelse med vores evolution! – Kommunikation planten af frugten, som nu træder i
for blomsten som plantens
mellem cellerne er blandt andet dét som kroppens stedet
sandhed. Disse former adskiller sig
3
signalstoffer, hormoner og andre ting sørger for. ikke blot fra hinanden; men de er
uforligelige og fortrænger
Men de sørger også for at time de processer som skal hinanden. Men deres bevægelige
sættes i gang. At åbne og lukke vinduet for indlærin- natur gør dem samtidig til
momenter af en organisk enhed,
gen af sprog, for eksempel. Eller fremstilling af pol- hvor de ikke blot ikke strider mod
hinanden, men hvor den ene er
len, hvis man er en plante. Organismen styrer den lige så nødvendig som den anden,
slags ved hjælp af kemi. Og det er takket være celler- og denne fælles nødvendighed
udgør først helhedens liv
nes indbyrdes kommunikation at timingen lykkes.
Hegel
Åndens fænomenologi, 1807
Den ene type celler i det ene organ udsender hormoner, og når hormonerne når frem til nogle andre celler et andet sted i vores
krop, så går de i gang med dette eller hint. Skægvækst, for eksempel. Ikke
alle gener er tændt på en gang. Tænk på sommerfuglen: larven i sin puppe
og den færdige sommerfugl har samme gener!
3
PS: Senest det har värt forsögt og find de chakraer og energibaner som traditionel indisk og kinesisk medicin
benytter sig a; ud fra tanken om a organismers celler helt fra det först flercellede stadie i ursuppen maa ha
värt i stand til og kommuniker med hinandn paa maader som ligger ud over de allered dokumenterte signalstoffer. Saa langt et Pakistansk forsknings project som blev sat i gang i 2033 ser ud og vär det mest lovne.

52

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

Sommerfuglen kan sætte tornadoen i gang i Amazonas, larven kan kun vride
sig lidt i sit hylster?
Og ende sine dage i en flaske tequila. – Hvad var det nu mit favoritord var?
Puls?
Du kan beskrive cyklus fra fødsel til død og til fødsel og død; udviklingen fra én generation til den næste som en kontinuerlig puls af, hvilke
gener der er i arbejde.
laws underlie almost all of
Og hele tiden er de enkelte gener afhængige af Mendel’s
genetics. They state, for example, that
andre gener – sommetider gener som slet ikke umid- it is the combination of dominant and
recessive genes inherited from the
delbart synes at have noget med det pågældende gen parents that dictates an offspring’s
characteristics.
at gøre. Der er tale om en uforudsigelig sammen- In the main, this is true, but examples
hæng, og det er det der gør gensplejsning til lidt af en of inheried traits are being discovered
that deviate from this rule. These “epigambling: Hvis den gensplejsede organisme rent fak- genic" effects are caused not by genes
themselves, but by inherited factors
tisk skal udvise de egenskaber som man forsøger at that affect gene expression in later
få den til, så kan det være at der er nødt til at være et generations. The latest such effect, led
by a team led by Ninoo Rassoulzadhelt andet gen til stede som umiddelbart intet har at egan at Sophia Antipolis University in
Nice, France, shows that RNA, as well
gøre med det man forsøger at opnå. Der er bare in- ad DNA, can carry information from
gen der aner det, og der er heller ingen måde at for- one generation to another – a clear
violation of the cherished notion of
Mendelian inheritance.
udsige det på. Ikke endnu, i hvert fald.
Mendel would turn in his grave...
Ikke før det viser sig at tomaterne bliver blå?
New Scientist, 27. May 2006
Eller at den naturligt forekommende insektgift som man forsøgte at
overføre fra én afgrøde til en anden, viser sig at være farlig for mennesker i
den nye plante, selvom det ikke var tilfældet i den gamle. – Hvad var det vi
kaldte Newtons mekaniske videnskab i går?
”Lineær”?
Det var den samlebetegnelse vi gav det gamle verdensbillede. Ét input gav ét output. Siden Galilei har vi ”målt alt, hvad der kan måles” og
delt alt op, hvad der kan deles op, og derefter har vi studeret det i småbidder. Men sådan er naturen ikke. Man kan ikke splitte den op og tro at
bidderne kan fungere uden deres kontekst.
Præmissen for gensplejsningsteknologien er Galileis verdensbillede?
Det har det i hvert fald båret præg af indtil nu. – Men det var altså de
eukaryotiske celler og vores første flercellede forfædre og deres bidrag til
den genetiske proces som vi selv bærer rundt på i dag. Og nogle af disse,
vore allerførste flercellede forfædre, fandt på en ny og epokegørende fordel
som efterfølgende har vundet en ufattelig stor popularitet og som ledte
frem til den cambriske eksplosion...
Hvad?
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Kønnet parring! – ”Og hvorfor er det en forSex for begyndere
del?” spørger du nu, givet at evolutionen næppe
havde sladderpressen som sit endelige og ophøjede
mål.
Kønnet parring fører til forskellighed?
Hvis en mutation medfører en overlevelsesfordel, så sætter afkommet med mutationen mest overlevelsesdygtigt afkom i verden. – Enig?
Ja.
Ved kønnet parring får afkommet halvdelen af
sit DNA fra den ene forælder og den anden halvdel
af sit DNA fra den anden forælder. – Ja?
Ja.
Det DNA som ligger i hver forældreorganisme og som skal sendes af
sted og mødes med DNA’et fra en anden forældreorganisme, ligger i dét vi
nu betragter som kønscellerne. – OK?
Ok. – Altså æg- og sædcelle?
Bingo! Om lidt vil du forstå, hvorfor vi tager alt dette her med...
Det hænger vel sammen med alt det andet? Det forklarer vel også, hvorfor vi
er som vi er?
Du er ved at forstå det! – Har Frøken Journalisten pludselig indset
min genialitet og vil have det hele med?
Det var gyseligt, men endnu mere
gyseligt at see hvor den Ene puffede og
Don’t push it!
stødte den Anden, hvor de nippedes og
DNA’et hos en flercellet organisme er altså på nappedes, bede hinanden og trak
frem. Hvad der var nederst
et eller andet tidspunkt, på en eller anden måde mu- hinanden
skulde øverst og hvad der var øverst
teret, sådan at der har skullet to organismer til at skulde nederst! ”see! see! hans Been er
længer end mit! baf! Væk med det! der
frembringe den ene celle som blev begyndelsen på et er En, som har en lille Knop bag Øret,
en lille, uskyldig Knop, men den piner
nyt stykke afkom. – Og hvad er så fordelen ved det?
ham, og saa skal den pine meer! og de
hakkede i den, og de trak i ham og de
Endnu større variation?
aad ham for den lille Knops Skyld.
At dét stykke DNA som har kodet for kønnet ”Det er overordentlig morsomt!” sagde
parring har frembragt flere muligheder for spredning Trolden.
men hvad troer Du det er?”
af sig selv. Kønnet parring er en fordel for dét DNA ”Ja,
spurgte Krible-Krable. ”Kan Du finde
det
ud?”
som sørger for kønnet parring!
er da godt at see!” sagde den
Først i anden række har kønnet parring været ”Det
Anden, ”det er jo Kjøbehavn eller en
en fordel for det allerede eksisterende DNA, hvorpå anden stor By, de ligne jo Allesammen
hverandre. En stor By er det!”
genet for parring opstod. Dét DNA er nemlig i kraft ”Det er Grøftevand!” sagde Kribleaf den kønnede parring blevet udstyret med en meka- Krable.
H.C. Andersen
nisme som gjorde yderligere kompleksitet og co-evoVanddråben
lutionær variation mulig, og derved blev den kønnede parring også en for54
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del for netop det DNA. Fordelen var gensidig. En win-win-situation! – Hvad
var nemlig den helt grundlæggende forskel på hanner og hunner, det som
afgør at de vælger forskellig strategi med hensyn til valget af partner?
Mængden af afkom som de kan sætte i verden?
Mængden af kønsceller i løbet af et liv, med andre ord. De af organismerne som havde mange kønsceller behøvede ikke at være så picky med,
hvem den befrugtede. Dem uden så mange kønsceller og som havde store
omkostninger forbundet med hver enkelt celle, måtte være mere kritiske.
Hanner og hunner?
Den kønnede parring medfører altså to slags kønsceller: én der er
mange af, og én der er få af, og dét giver en overlevelsesfordel for DNA’et,
og hvorfor gør det det?
Ingen aning!
Fordi DNA’et nu kan mutere relativt hyppigt og tillade sig at afprøve
nye muligheder i den del af organismerne som producerer mange kønsceller, alt imens den del af organismerne som ikke producerer så mange kønsceller tjener som stabil base for det allerede eksisterende DNA.
Evolutionen eksperimenterer med hannerne, mens hunnerne forbliver triste
og grå?
Derved opstår der muligheder for en masse variation, diversitet og
strukturel dybde, uden at risikere for mange spildte ressourcer på de individer, hvor mutationen ikke medførte en overlevelsesfordel, men derimod
en svaghed. Konkurrencen mellem hannerne, samt hunnernes disponering
for at vælge hanner med de mest fordelagtige gener, sørger tilsammen for at
de hanner som taber i mutationslotteriet ikke kommer til at sætte så meget
afkom i verden. Men de overlevelsesdygtige hanner kan så rigeligt nå at
befrugte alle de tilstedeværende hunner, så det gør ikke noget!
Det gør ikke noget at naturen lavede eksperimentet,
for de stærke hanner har kønsceller nok til at befrugte alle Når kvinder strikker, er det for å
ha’ noget å tænke på mens de taler.
de hunner det skal være?
Soya
Surt for taberne! Party time for de andre!
Og med risiko for at bringe dit eventuelt feministiske pis i kog – så
godt kender jeg dig trods alt ikke endnu, men jeg kunne forestille mig at du
anser mænd og kvinder for at være skabt nogenlunde ens – så kan vi også
dermed forklare, hvorfor der er flere succesfulde og stenrige mænd end
kvinder; flere filosoffer, videnskabsmænd og genier, men også hvorfor der
samtidig er flere mandlige selvmordsbombere, sociale analfabeter, psykopater, autister og hjemløse der lever en kummerlig tilværelse som udstødte
af samfundet.
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Kvinder er ikke lige så ekstreme som mænd? – I ville A gene “for” sexuality manipulates
have udviklet den ene idiotiske dingenot efter den anden, all the other genes for its own selfish
ends. So does a gene for crossinghvis vi ikke havde holdt jer i ørerne?
over. There are even genes—called
Men I ville aldrig have fået p-piller, hvis vi ikke mutators—that manipulate the rates
of copying-errors in other genes.
havde vristet os løs en gang imellem!
Richard Dawkins
The Selfish Gene, 1976 / 1999
Det DNA, ”hvorpå” der opstod genet for kønnet parring, fik altså en overlevelsesfordel, fordi det blev videreført af organismer som havde større fleksibilitet i deres evne til at tilpasse sig omgivelserne. Kønnet parring betød en genetisk fleksibilitet, med andre ord. DNA
som blev videreført via kønnet parring kunne altså – hvis vi skal være
ganske grove – lettere skille sig af med uanvendeligt DNA, eller DNA som
det ikke gav nogen fordel at være koblet sammen med.
Sex gør at taber-DNA’et bliver valgt fra?
Når nye omstændigheder gør at det ikke længere er en fordel at slæbe
rundt på det.
Sex, løgn og virusser
”Survival of the fittest” på DNA-niveau?
Det er dér udvælgelsen foregår! Vi andre er Viruses may be genes who have
broken loose from “colonies” such as
sådan set bare bekvemme overlevelses-værter for ourselves. Viruses consist of pure
DNA’et. Og dermed vender vi så tilbage til Stalins DNA (or a related self-replicating
molecule) surrounded by a protein
gode ven Lamarck som jeg nævnte tidligere.
jacket. They are all parasitic. The
Det var ham der ikke sagde det samme som Darwin? suggestion that they have evolved
from “rebel” genes who escaped, and
– Men Darwin havde ret?
now travel from body to body
For at være helt korrekt var det nu nok mere directly through the air, rather than
via the more conventional vehicles—
en fyr ved navn Gregor Mendel, som havde ret...
sperms and eggs. If this is true, we
Mutationen af DNA’et sker i kønscellerne. De might just as well regard ourselves as
of viruses! Some of them
æg du har i dine æggestokke blev skabt, da du lå i colonies
cooperate symbiotically, and travel
maven på din mor. Hvis der er indtruffet en muta- from body to body in sperms and
These are the conventional
tion, således at du sætter afkom i verden som er eggs.
“genes”. Others live parasitically,
genetisk forskelligt fra dig selv – eller måske er det and travel by whatever means they
derfor du slet ikke sætter afkom i verden? – så indtraf can.
Richard Dawkins
mutationen allerede, da du som foster dannede dine
The Selfish Gene, 1976 / 1999
ægceller. Hvad du end udsætter dig selv for igennem livet, så bærer dine
ægceller det DNA som de blev udstyret med, inden du blev født.
Jeg kan ikke gøre noget for at ændre generne i mine æg?
Radioaktiv stråling eller ekstrem kemisk forurening kan have en effekt, men ellers kan du gøre lige så lidt ved dem som du kan ændre generne
i dig selv. Men hvis du blev gravid, så kunne ting som du har udsat din krop
for – rygning, stress, alkohol, forurening, hvad det nu kan være – medføre
at det foster du sætter i verden, danner ægceller med en mutation.
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Som mine børnebørn så bliver udsat for?
Nemlig. Mænd danner kønsceller gennem hele livet. Testiklerne producerer hele tiden ny sperm. Men koden for, hvordan den enkelte mand
danner sine sædceller, den har han også med sig fra fødslen; de sædceller
han producerer, er alle skabt ud fra samme grundlæggende blue-print.
Forskellen er at han løbende danner flere, jeg har dannet mine ægceller én
gang for alle?
Men hver ny sædcelle han skaber, rummer muligheden for en mutation, en afvigelse fra grundtegningen. På samme måde som hvert af dine æg.
Mine æg er altså ikke ens?
Ikke hvis der er enkelte af dem som rummer en
fejl. En mutation. Det er jo dét der er fordelen ved den
kønnede parring: Når din ægcelle og Thomas’ sædcelle mødes, så rummer de hver især den ene snoede
halvdel af en hel DNA-streng, og i sammensmeltningen mellem de to får fostret halvdelen af sine gener fra
den ene streng og halvdelen af sine gener fra den
anden streng. Når ”sammenredigeringen” af de to forældres DNA har fundet sted, har fostret altså sin egen unikke DNAsammensætning som det så selv begynder at danne kønsceller ud fra. Og
det som er fordelen ved at de to forældres DNA redigeres sammen på den
måde, det er, hvis der et eller andet sted på den ene forælders DNA-streng
er en fejl, så bliver de gener som det vedrører, hentet fra den anden forælders DNA-streng. – Med mindre det smutter, og så har vi miseren.
Burde jeg have vidst dette her?
Ideologi og biologi
Sproglig student?
Du har ikke høje tanker om en sproglig studentereksamen?
Der fandtes en gang to retninger inden for genetikken: Larmarcks og
Mendels. Lamarck holdt på at vi kan ændre vores arveanlæg ved ydre påvirkninger. Mendel sagde at når kønscellerne én gang er skabt, så lader de
sig ikke påvirke.
Det som Stalin blev så ovenud henrykt for at høre, og som hans
lamarckianske chefbiolog Trofim Denisovitj Lysenko derfor var så ovenud
henrykt for at fortælle ham, det var at man kunne ændre selve ”arbejdstegningen” for kønscellerne. At man kunne påvirke forældrene i en retning, så
deres kønsceller udviklede sig på en bestemt måde; at et individ kunne
videregive tillærte eller tilegnede egenskaber til den næste generation.
Hvis farmand dyrkede masser af styrketræning, så ville børnene blive store
og stærke?
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Hvis mor lavede sine lektier, så ville børnene blive atomfysikere. Det
var mens behaviorismen – som vi talte om igår – var på sit højeste, og teorierne om betinget adfærd gennemsyrede al tænkning.
Systemtid?
Den gode Lysenko kendte formentlig hverken til gener eller DNA, og
derfor var han overbevist om at med den rigtige påvirkning, ville en organismes tillærte egenskaber nedarves, kønscellerne ville ”lære” af organismen og dernæst indrette deres afkom derefter.
Hvilket passede ind i Stalins kram, for så kunne man fremelske det rette sovjetmenneske?
Hvor absurd det end lyder, så havde Hitlers avlsprogram faktisk større hold i virkeligheden!
Fordi han udvalgte sine favoritter til at parre sig med hinanden?
Det er efter samme princip mennesket gennem Let us now consider the steps by which
årtusinder har fremavlet de forskellige husdyrracer. domestic races have been produced.
One of the most remarkable features in
Hunden, for eksempel. Både pekingeseren og en Grand our domesticated races is that we see
adaptation, not to the animal’s or
Danois nedstammer fra de samme vilde ulve.
plant’s own good, but to man’s use or
Hitler skulle bare have beholdt magten i 3-4.000 år, fancy.
Charles Darwin
Origin of Species, 1859
så ville hans program have båret frugt?
Ikke desto mindre passede jo altså Lamarcks biologiske anskuelser
lige ind i stalinismens kram: med de rette ydre påvirkninger kunne man
efter et par generationer skabe de rigtige sovjetmennesker, bare de sovjetmennesker som man allerede havde til rådighed, anstrengte sig tilstrækkeligt. Derfor blev alle sovjetiske biologer som fremførte Gregor Mendels teorier sendt i arbejdslejre og udrenset. Tilhængerne af Lamarck, derimod, blev
ophøjet til stjerner og ruinerede ikke alene Sovjetunionens videnskabelige
miljø inden for biologi og genetik, men også hele landets kornproduktion.
Selveste Trofim Denisovitj Lysenko fik nemlig den brillante idé at gøre hvede kulderesistent ved at udsætte den for kuldechok, så man fremover kunne dyrke hvede i egne, hvor det normalt var for koldt til at den kunne gro.
Hveden skulle ”lære” at have det koldt?
Desværre var hveden en ualmindeligt tungnem elev som ikke kunne
lide at fryse, og derfor bidrog Lysenko kun yderligere til Sovjetunionens
fødevaremangel.
Og så var det slut med ham også, eller hvad?
Næ-nej, han blev skam i ideologiens hellige navn belønnet med tre
Stalin-priser og syv Lenin-ordner! – Sådan kan det nemlig gå, når man blander ideologi og videnskab.
Så er det ikke længere videnskab?
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Og det er uanset, om det er kommunisme, penge, humanisme, religion eller feminisme som sætter sig på videnskaben. Vælger man at blande de
to ting, ideologi og videnskab – og det er der i princippet ikke noget galt i – så
skal man bare vide, hvad det er man er i gang med!
I den forbindelse er etik vel også en ideologi?
Nemlig. Og det ville i teorien også være videnskab at udvikle gensplejsningsteknologien på mennesker i stedet for på guldfisk, og så se selvlysende spædbørn rende rundt i stedet for akvariefisk, bare for at se om det
kunne lade sig gøre. – Eller for at kunne lægge ble på dem i mørke.
Hvis Josef Mengele havde fået fat i gensplejsningsteknologien og ikke ”bare”
havde injiceret benzin i kroppen på folk...?
Hvis der vitterligt er en Gud, så sørgede han for at Hitler kom til magten i 1933 og ikke i 1993! – Så ideologi og videnskab er uløseligt forbundet.
Enten på den ”fede” eller den ”ufede” måde. Det er op til os selv at vælge.
Og det er op til os selv at skabe og vedligeholde de demokratiske og humanistiske rammer som er forudsætningen for at vi rent faktisk har muligheden
for at vælge!
Ellers gentager historien sig?
Det er dét historien har det med at gøre. Historien er i virkeligheden
vanvittigt uopfindsom, når det kommer til stykket! – Nå, men det var et
sidespring. Vi skal lige have styr på de gener her, inden vi kigger på os selv
og vores egen evolution!
Givet at DNA’et, generne, udvikler sig mod stadig større kompleksitet i en proces af co-evolutionær diversitet, hvad betyder det så med hensyn
til konkurrence og samarbejde mellem generne?
De gør begge dele?
Survival of the fittest
I lang tid mente man at det var de enkelte arter
Natural selection in its most general
der konkurrerede med hinanden om overlevelse. En form means the differential survival
af Darwins genistreger var at han gjorde evolutionen of entities. (...) Each entity must exist
in the form of lots of copies, and at
til et spørgsmål om individernes indbyrdes konkur- least some of the entities must be
potentially capable of surviving—in
rence om overlevelse.
the form of copies—for a significant
Altså den enkelte høne i forhold til den næste høne, period of evolutionary time. Small
ikke høns i forhold til regnorm eller høns i forhold til ræven? genetic units have these properties:
individuals, groups, and species do
Lad os forestille os at det virkelig var arten not.
Richard Dawkins
som helhed der konkurrerede om overlevelse, altså
The Selfish Gene, 1976 / 1999
at det gjaldt for alle ræve om at være så snu og hurtige som muligt for at hele rævearten skulle overleve. Hvad ville der så ske,
hvis der pludselig var en enkelt ræv som var lidt doven eller ikke lige så
hurtig som de andre?
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Så ville den ikke få lige så meget at spise som de andre?
Og hvad ville det så gøre for arten som helhed?
Så ville arten blive svækket?
Hvis det vitterligt gjaldt artens overlevelse, så ville det i yderste konsekvens betyde at de andre ræve måtte hjælpe den sløve ræv, og så ville et
enkelt individ kunne køre på frihjul inden for systemet, inden for arten. I
det øjeblik det er alle ræves kamp mod alle, så medfører det automatisk at
hver enkelt ræv er nødt til at være så hurtig og snu som muligt, og derved
bliver hele arten i stand til at overleve bedst muligt.
I evolutionen er alle sig selv nærmest?
Men det er heller ikke hele forklaringen. Der findes nemlig det der
hedder reciprok altruisme.
Hvis jeg hjælper dig,
Hvis jeg hjælper dig, så hjælper du mig?
hjælper du så mig?
Men hvorfor gør generne at deres ”overlevelsesværter” hjælper hinanden, hvis det ikke handler
om artens overlevelse? – Hvis jeg hjælper dig, så er
mine gener jo nødt til at være sikre på at du også
hjælper mig på et senere tidspunkt. Ellers har jeg
spildt min energi og hjulpet dine gener til at overleve
uden at sikre at mine gener får hjælp ved en senere
lejlighed.
Værterne hjælper alligevel ikke hinanden?
Jo, hvis de kan være sikre på at deres gener
bliver hjulpet. Det er generne der sidder med værten
i snor, ikke omvendt. Hvis generne på en eller anden
måde kan være sikre på at værten kun hjælper andre
værter som bærer rundt på gener der er identiske med dem selv, så vil det
være til genernes fordel at udstyre værten med altruistiske egenskaber.
Hvordan skulle generne kunne gøre det? Man går jo ikke rundt med et skilt
om maven, hvor der står, hvilke gener man indeholder?
Men hvis der nu var et gen som hed ”hjælp din søster, før du hjælper
din fætter”. Søskende med samme forældre har halvdelen af deres DNA tilfælles. Fætre og kusiner har under en fjerdedel.
Men det ved generne vel ikke?
Gener aner ikke en bønne om noget som helst! Det forholder sig bare
sådan at de gener som er mest egnede, overlever bedst. Derfor vil et gen
som får sin organisme til at elske sine søskende have større overlevelseschancer end et gen som får dig til at hjælpe en vildt fremmed.
Fordi?
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Fordi der er stor sandsynlighed for, at når du har genet for at hjælpe
dine søskende, så har dine søskende samme gen, alene af den grund at I er
søskende og har samme forældre. Og ved at du hjælper dine søskende, har
genet derfor med høj sandsynlighed hjulpet kopier af sig selv til at overleve.
Fordi mine søskende også bærer rundt på det?
Samtidig så vil de gener for alt muligt andet som er så heldige at havne i et netværk med genet for at hjælpe sine søskende, have større chance
for at overleve, fordi kopier af disse gener med stor sandsynlighed også befinder sig i de andre søskende. – Forstod du det?
Genet for at hjælpe sine søskende findes med stor sandsynlighed i alle søskende, alene af den grund at søskende har mange gener tilfælles, og et af de gener de
har tilfælles, er genet for at hjælpe sine søskende? Og de søskende som hjælper hinanden, har bedre overlevelseschance end de søskende som ikke hjælper hinanden?
Og dermed overlever resten af deres gener også bedre.
Fordi de befinder sig i en organisme som får hjælp? Af organismens søskende?
Og samtidig med dét, så vil genet for søskendehjælp overleve bedst i
organismer som i forvejen er udstyret med gode gener. – Generne bærer altså frugt af hinanden.
Søskendehjælp forstærker, hvad der end måtte være til stede i forvejen?
Hvis du derimod bærer rundt på et gen for at hjælpe fremmede, så vil
den fremmede, netop fordi han er fremmed, næppe have det samme gen, og
ved at hjælpe ham, hjælper dit gen ikke nogen kopier af sig selv til overlevelse.
Men kun den fremmedes gener?
Som næppe har en ækvivalent til dit gen for at hjælpe fremmede. Derfor vil genet for at hjælpe vildt fremmede, langsomt men sikkert blive kørt
ud på evolutionens sidespor, hvor det ikke overlever; simpelthen fordi det
hverken hjælper sig selv eller kopier af sig selv. Og det gælder uanset, om
du er en grågås eller en børsmægler på Manhattan.
Men hvorfor hjælper vi så vildt fremmede? Hvorfor sendte jeg så 500 kroner
til tsunamiofrene, for det gjorde jeg jo?
Biologiens første
Nemlig! Og derfor skal vi have fat i en britisk
kopernikanske
biolog der hedder Richard Dawkins. I virkeligheden
vending
har vi allerede haft fat i ham længe; faktisk i forbindelse med det meste af det vi har talt om i dag. Dawkins skrev en bog i 1976
som sendte chokbølger gennem hele den biologiske videnskab. The Selfish
Gene hedder den. I bogen gjorde han den genistreg at han kaldte generne
for en replikator, og det var i den samme bog han kaldte organismen som
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bærer rundt på replikatorerne; den organisme som er skabt af dem, en
vehicle. – Hvad er en ”vehicle” på dansk?
”Vogn” eller ”transportmiddel”? ”Køretøj”?
Som lyder fjollet.
Du kalder det en ” vært”? Og det er fra ham, du har begrebet?
Præcis. Og derved kan man sige at Dawkins foretog biologiens kopernikanske vending. Det var nemlig i den bog, han fremførte det argument som
efterhånden er ved at overtage scenen inden for biologien, nemlig at det er
replikatorerne der kæmper om overlevelse, ikke værterne, og at det er gennem denne kamp at replikatorerne i fællesskab bygger gradvist mere og
mere komplekse og overlevelsesdygtige værter.
Som er det vi lige har talt om?
Biologiens anden
Og nu kommer vi så til en endnu mere genial
kopernikanske
og banebrydende idé som også var Richard Dawkins’
vending
opfindelse! Memerne! Dawkins’ anden kopernikanske Forskere er bibliotekets måde at skabe
vending kan vi kalde det. Og dermed satte han fak- nye biblioteker.
Samuel Johnson
tisk et ret overlevelsesdygtigt mém i verden!
Et ”mém”?
M-e-m, mem; rimer på eksem. – Hvis du sidder med en baby på
armen og begynder at lave grimasser, hvad gør barnet så?
Skriger?
Ikke den slags grimasser! Hvis du bare smiler infants as young as twenty
eller laver hyggelige ansigter? – Hvis du rækker minutes old can copy facial
expressions. They open their eyes
tunge, for eksempel...
wide and stick out their tiny
Så rækker barnet også tunge?
tongues in some innately primed
Babyen kopierer dig. Det fascinerende er dels echo of the face they see.
Allison Jolly
at det er en medfødt evne, dels at dét med at kopiere
Lucy’s Legacy, 1999
hinanden, det er vi stort set den eneste art der gør.
Chimpanser, gorillaer og orangutanger gør det i begrænset omfang,
og det er også lykkedes at få menneskeaber i fangenskab til at lære tegnsprog og ”efterabe” mennesker, hvis man har belønnet dem. Men ellers
efteraber aber generelt ikke. Det er en myte. Chimpanseunger er nødt til at
se, hvordan de voksne chimpanser fisker termitter ud af et termitbo med en
pind, for at de selv skal kunne finde ud af det, og de er nødt til at øve sig,
før de kan klare sig selv. Gorillaunger er også nødt til at øve sig i at bygge
”reder” i træerne, så de ikke falder ned mens de sover, men ellers ”efteraber” dyr stort set ikke, og menneskeaberne er under alle omstændigheder
den eneste undtagelse.
Hvad med dyr i cirkus? De har da lært forskellige ting...
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Det er noget andet, det er dressur. Elefanten I would predict that many aspects
hopper ikke op på en bold, alene fordi domptøren of language and thought will turn out
to be best understood as byeller en anden elefant hopper op på en bold. Elefan- products of our brains’ ability to
ten hopper op på en bold, fordi den får en belønning. select which aspects of the world to
Elefanter imiterer heller ikke andre elefanter. Ikke så imitate.
Susan Blackmore
vidt vi ved, i hvert fald. I øjeblikket begynder der at
The Meme Machine, 1999
dukke forskning op som formentlig vil rykke ved grænserne for, hvad vi
kan dokumentere at elefanter går rundt og gør, når de bare er sig selv. Der
er også nogle tvivlsomme eksempler på at delfiner eftergør hinanden, men
helt grundlæggende spontant at kopiere hinandens bevægelser – og især
ansigtsudtryk – det er vi den eneste art der gør! Eller for at være endnu
mere præcise: vi er den eneste art, hvor vi kan dokumentere at vi gør det!
Imiterer hinanden?
Ja. Og nu kommer Dawkins’ genistreg: da han først havde kaldt generne for en replikator, så foreslog han at der i princippet sagtens kunne
være andre replikatorer på spil; at generne kun var et særtilfælde af fænomenet ”replikator”, og at alle replikatorer repræsenterer en evolutionsproces som består af reproduktion-mutation-selektion.
Ligesom generne og nanobotterne? – Men hvad er I think that a new kind of replicator
has recently emerged on this very
memer så? Det har jeg stadig ikke helt forstået?
planet. (...) We need a name for this
Memer er kultur-DNA. Kulturens ækviva- new replicator, a noun that conveys
the idea of a unit of cultural translent til gener, og det var Dawkins der fandt på mission, or a unit of imitation.
begrebet og gav dem navnet. Memer er handlinger “Mimeme” comes from a suitable
Greek root, but I want a monosylsom kan kopieres fra person til person. At skære lable that sounds a bit like “gene”.
ansigt, synge en sang, sige et ord, give hinanden I hope my classicist friends will forgive me if I abbreviate mimeme to
hånden, male en væg, bage en kage, spise med en meme. If it is any consolation, it
gaffel, pege, bygge en båd, komponere en symfoni, could alternatively be thought of as
related to “memory”, or to the
fremstille en stenøkse, tænde ild, læse eller skrive; being
French word même. It should be
alt sammen kan læres ved at kopiere eller imitere pronounced to rhyme with “cream”.
Richard Dawkins
andre eller ved at kombinere færdigheder man har
The Selfish Gene, 1976 / 1999
lært ved at imitere andre.
Fælles for memerne og generne er at memerne kan lagres ligesom generne kan. Generne lagres i de fire basepar i DNA’et. Memerne kan lagres i
vores hukommelse i vores hjerner, eller de kan lagres på papir, nodeark, CD
rom, magnetbånd eller silikonechips. Herfra kan de så aflæses eller afspilles
igen, så de kan fortsætte processen af reproduktion-mutation-selektion.
En kultur-replikator?
Alle de færdigheder jeg lige nævnte er memer eller opbygget af memer: de individuelle ”imitations-gener”, de enkelte handlinger som læres og
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imiteres, dét er memer. Det er de enheder der udgør byggeklodserne i alle
vores tillærte færdigheder, vores sprog og det meste af vores viden i det
hele taget, og dermed er de også størstedelen af vores idéer, idealer, tanker
og fortolkninger af verden.
Så er det jo stort set alt, hvad jeg gør?
Hvad er ikke memer?
Men også kun stort set. At grine eller græde er Det at efterligne er jo en del af
menneskenes natur fra barnsben af;
ikke memer.
og deri er menneskene de andre
Hvorfor ikke?
levende væsener overlegne, at det
Fordi det ikke er noget man skal lære for at er dem, som er mest efterlignende,
gøre det. Det er reflekser. ”Færdigheder” man er født og som får deres første lærdomme
med. Det samme gælder for det at sutte, tygge, gabe, ved efterligning, og de har alle
glæde af efterligninger.
sove, dyrke sex – alt efter, hvor avanceret man er, naAristoteles,
turligvis – eller at strække sig, når man er stiv i sine
Poetik, o. 300 fvt.
trætte lemmer.
En anden ting som heller ikke er memetisk, er det mentale ”kort” man
bygger op i sit hoved, når man lærer at finde rundt i en ny by eller et nyt
landskab. Det kan ikke læres fra person til person – man kan naturligvis
forklare hinanden, hvilken vej man skal gå, om man skal dreje til højre eller
venstre – men selve kortet, den mentale repræsentation af landskabet, det er
ikke memetisk. Det er udelukkende opbygget gennem personlig erfaring og
kan ikke deles med andre.
Det lyder som om de ting som så ikke er memer, dem har vi også tilfælles
med dyrene? Dyr æder og parrer sig og en hund bygger vel også en slags kort op i
sit hoved, så den kan finde rundt? – Bortset fra at de nok ikke griner eller græder?
Vi skal nok lige snævre feltet ind til kun at
Imitationens
gælde pattedyrene, men ellers har du ret: memerne
svære kunst
er noget unikt menneskeligt, i modsætning til mange
Det var en sand Nydelse, saa at man
af vores medfødte handlemønstre som vi kan gen- opgav Theevandet og blev ved
Forstandsøvelsen, det kaldte man at
finde hos pattedyr.
lege Mennesker, og der var ingen OndDet at kopiere hinanden er nemlig sværere end skab deri, for de legede kun.
H.C. Andersen
Pengegrisen
man sådan lige går og tror. Faktisk kan man dele dét
4
at kopiere hinanden op i tre niveauer: emulering, efterligning og imitation.
Emulering betyder, at dyret opfatter at et andet dyr manipulerer omgivelserne eller et værktøj, så en eller anden form for mål bliver opnået.
Siden hen lærer dyret så selv at opnå samme resultat i en lignende situation.
4
PS: Inddelingen stammer fra psykologen Michael Thomasello, men Knallhatt syns og ha begreberne fra Peter
Gärdenfors’ bog Hur Homo blev sapiens., som referer til Thomassello. Först inden for de senste aar enihed om
terminologien indn for memetikken / mimesis har developed, og den er ikk quite i overensstemmelse med

.

Knallhatts
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Men emulering indebærer ikke at dyret imiterer det andet dyrs bevægelser
eller forstår den andens hensigt med sin adfærd, det eneste som spiller en
rolle er at dyret ser resultatet. Dyret opfatter med andre ord ikke at der foregår en lignende tankegang inden i det andet dyrs hoved, og at selve metoden er værd at kopiere.
Det er mere en ”so ein Ding muss Ich auch haben”?
Uden at ”forstå“ handlingen. Det er det laveste niveau af de tre slags
kopiering.
Det næste niveau er efterligningen, hvor et dyr efterligner et andet.
Når for eksempel en papegøje efterligner menneskelig tale eller andre lyde i
dens omgivelser. Men ligesom med emuleringen, så forudsætter efterligningen heller ikke at dyret er i stand til at tolke hensigten bag dét den efterligner.
Papegøjen forstår ikke det jeg siger, selvom den efterligner lyden?
Efterligningen bærer ikke nogen betydning med sig; den har ingen
”semantik”. En ”parodi” kunne man kalde det. Parodien bærer jo som regel
heller ikke anden betydning end at selve efterligningen er sjov i sig selv.
Vi hører ikke efter meningen med det budskab som en komiker parodierer?
Hvis det er indholdet af budskabet vi er ude efter, betydningen af det,
så går vi til originalen. Parodien er sjov, fordi vi kender originalen, og fordi
vi ved at den der parodierer ikke mener de ord som rent faktisk kommer ud
af munden på ham.
Det tredje niveau er den egentlige imitation. Det som også kaldes
”mimese”. Altså ”mim” med ”i”, ikke med ”e”. – Bid mærke i forskellen, for
det er ikke det samme!
Mim og mem?
Med mimese forstår personen som imiterer selve intentionen bag den
adfærd han kopierer. Personen ser altså ikke bare en række bevægelser eller
et gunstigt resultat, men forstår handlingen.
Den har betydning? Den giver mening?
Det er lige netop dét ord, jeg er ude efter: imitationen giver mening!
– Og det er de to sidste niveauer som er interessante i forbindelse med
memerne. Til at begynde med efterligner babyen dig spontant, parodierer,
men gradvist begynder barnet at imitere, og dét er unikt menneskeligt!
Det tænker man jo ikke lige over, når man ser andre tænde en smøg og selv
ønsker at prøve første gang…
Nej, præcis. Men for at du kan aflæse, hvordan din klassekammerat
tager en cigaret ud af pakken, putter den i munden og tænder den med en
tændstik, og du tillige kan forstå, hvorfor han gør det, og hvilke dele af hans
bevægelser du selv skal kopiere for at nå samme resultat, ja, så kræver det
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faktisk en hel del af din hjerne. Hvis han sidder ned og har fødderne på bordet, mens han tænder sin smøg, behøver du så også sidde ned og smække
skankerne op for at tænde én? Eller kan du stå op og ryge alligevel? Dét kan
vores hjerner finde ud af, og den egenskab er vi alene om.
Om lidt skal vi se på menneskets evolution, og se hvordan det kom til
at forholde sig sådan; hvordan vi fra spædbarnsepoken til småbørnsepoken
og op gennem barndomsepoken blev stadig bedre og bedre til at imitere og
aflæse hinanden, og hvordan vi også begyndte at forstå flere og flere betydninger omkring os, men vi skal lige være færdige med memerne først og
forstå, hvorfor Dawkins kaldte dem for en replikator.
Memerne opstår også gennem evolution?
Men der er flere ligheder med generne, for ligesom generne opbygger
værter gennem en co-evolutionær proces for at sikre deres overlevelse i
konkurrencen med andre gener, så gør memerne det også. Generne bygger
organismer; memerne bygger de såkaldte ”co-adaptive mem-komplekser”,
memplexer bliver de også kaldt, og de sikrer det enkelte mem’s overlevelse i
konkurrencen med andre memer..
Den skal jeg lige have en gang til!
Memplexer
Hvis jeg siger memet ”kopier mig”, hvad sker
Vi kan overhovedet ikke blive det tradider så?
tionsbestemte indhold kvit på noget
område. Vi ville miste os selv, om vi
Hvad der så sker?
mistede traditionen, som vi er vokset op i
Ja.
og som har dannet os. Vi kan forarbejde
traditionen, vi kan stille os kritisk til den,
Ikke noget?
og korrigere den. Vi kan og skal gøre op
Præcis. Du siger ikke ”kopier mig”, du kopierer med den. Men udskifte den kan vi ikke.
K.E. Løgstrup
ikke ordren.
Den etiske fordring, 1956
Nej, hvorfor skulle jeg det?
Præcis. Men hvis jeg i stedet siger ”Kopier denne sætning, så får du
tyve kroner”, hvad sker der så?
Det afhænger af, om jeg tror på at jeg rent faktisk får tyve kroner.
Så sammensætningen af de to memer har gjort det første mem en lille
smule effektivt?
På en måde…
Og hvis jeg så siger: ”Her har jeg tyve kroner, dem må du få, hvis du
giver halvdelen videre, og giver samme besked til den som du giver pengene til.” Hvad sker der så?
Hvis jeg tager imod mønten og giver den videre med samme besked? Så har
vi sat en mem-kopiering i gang?
Der er flere små memer i den ordre. Hver især har de ikke en chance,
men sammensat kommer de formodentlig til at overleve, lige så længe belø66
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bet kan deles i to, og det er besværet værd. Memer overlever i grupper lige
som generne. Ved at sætte sig sammen skaber de et memplex, en vært, hvor
de enkelte memer inde i memplexet har større sandsynlighed for at blive
kopieret, end hvis de skulle have klaret sig hver for sig.
Ligesom hvis man skriver et kædebrev og siger at ikke alene får du tyve kroner, du vil få tyve kroner fra alle de andre som også gør det samme?
Og at beskeden oprindeligt kom fra Dalai Lama og allerede har været
Jorden rundt fem gange, og en blind pige i Bangladesh fik synet igen, efter
at hendes onkel sendte beskeden videre…
Og hvis man ikke sender beskeden til alle man kender, så vil man aldrig mere
få sex…
Så kan det nok være at memplexet bliver kopieret i en vis ruf! Truslen
om at du aldrig vil få sex igen ville i hvert fald have vanskeligt ved blive
sagt videre, hvis den stod alene.
For slet ikke at tale om historien om den blinde pige i Bangladesh?
Richard Dawkins var selvfølgelig ikke den første der kom med idéen
om at kulturen udvikler sig i form af en evolution der ligner naturens. Men
det var ham der specifikt formulerede teorien om en replikator, og det var
ham der sagde at ligesom naturen har sin replikator i form af generne, så
har kulturen sin replikator i form af memerne. Det var hans formulering
som gjorde det muligt at sætte ord på, hvordan de evolutionsprocesser som
driver kulturen frem, kan sammenlignes med evolutionen i naturen. Og i og
med at han gav os teorien om memerne, har han gjort det muligt for os at
kigge på alt, hvad vi foretager os – vores håndværk, traditioner, sportsgrene,
musik, religioner, og hvad det nu ellers er alt sammen – ud fra et helt nyt perspektiv, nemlig evolutionsprocessen med reproduktion-mutation-selektion.
Drastisk!
Det er kopernikanske vendinger som regel! – I suppose the scholars of the Septuagint could at least be said to have
Spørg bare Paven!
started something big when they
Som eksempel på memer der ikke kunne have mistranslated the Hebrew word for
klaret sig alene uden synergieffekten fra det samlede “young woman” into the Greek word
for “virgin”, coming up with the
memplex, brugte Dawkins kirken i al almindelighed prophecy: “Behold a virgin shall
conceive and bear a son...”
og troen på helvede i særdeleshed.
Richard Dawkins
Den historie havde ikke kunnet stå alene, med minThe Selfish Gene, 1976 / 1999
dre den blev fortalt sammen med noget andet?
Og det er der så en engelsk psykolog, Susan Blackmore hedder hun,
der har tænkt yderligere over. Hun har skrevet bogen The Meme Machine, og
i den tager hun udgangspunkt i Dawkins og udvikler for alvor teorien om
memplexerne.
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Helt specifikt kigger hun på den katolske kirke og betragter hele sammensuriumet af memer som ét memplex: Ritualerne, liturgien, bønnerne,
dogmet om en alvidende og almægtig Gud, troen på at Jesus var denne
Guds enbårne søn, og at han var født af en jomfru ved navn Maria. Historien om hans opstandelse fra de døde, efter at han var blevet korsfæstet, hvorefter han fra et sted i Himlen i al evighed vil være i stand til at høre alle bønner som bliver rettet til ham. At præster kan give syndsforladelse på Guds
vegne, hvis man skrifter; at Paven bogstaveligt talt taler på førnævnte almægtige Guds vegne; og at når præsterne forretter nadveren, så forvandles
brødet og vinen til Kristi legeme, kød og blod. – Hvor meget af dét ville
have kunnet klare sig alene?
Næppe meget.
Det samme kan selvfølgelig siges om jødedommen og islam og hinduismen, og hvad der nu ellers findes derude af overnaturlige forklaringer
på verdens indretning. Historien om Moses på Sinai Bjerg havde næppe
overlevet længe, hvis der ikke havde stået noget mindeværdigt på tavlerne.
Hvis der bare havde stået ”Husk mælk”.
Kyle:
Så havde vi næppe hørt meget til Moses i dag! Mom, dad, am I going to
Hell?
Men tilsammen klarer katolicismens memer sig fint!
Mrs. Broflovski:
Faktisk har de gennem århundreder formået at spre- Why? What did you do, Kyle?
Kyle:
de sig til flere og flere mennesker. Dels fordi det gav
Nothing! But the guy said,
mening for den enkelte at optage memplexet, men så if I don’t confess my sins
and eat crackers I am gonna
sandelig da også fordi det katolske memplex inde- go to Hell!
Mrs. Broflovski:
holdt memet om at alle dem der tog fejl og ikke havde
Oh, no! That’s just
nøjagtigt de samme memer, og heller ikke sluttede Catholics! Us Jews don’t
sig til samme memplex, dem kunne man torturere believe in Hell!
Kyle:
indtil de accepterede memerne, og hvis det ikke gav We don’t? But what if we’re
det ønskede resultat, så kunne man slå dem ihjel. – wrong?
Mrs. Broflovski:
For deres egen skyld, vel at mærke.
Well, Kyle, they could be
wrong too!
I førnævnte Guds navn?
Kyle:
Naturligvis! Nu har memplexet så parret sig Yeah, but if they’re wrong,
med et humanistisk mem om at det ikke er pænt at no big deal! If we’re wrong,
we’ll burn in Hell!
South Park, 2000
torturere folk, så det er den moderne katolske kirke
gudskelov holdt op med. Men hvorfor holdt den op med det, mon?
Det er uetisk?
Men hvorfor var det ikke uetisk, da det var kirken der havde monopol på etikken?
Memerne om forfølgelse af kættere overlevede i kirken, så længe det
var en overlevelsesfordel for det katolske memplex at have dem. Men i takt
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med at humanismen gennemsyrede det oplyste samfund i Europa, ville det
ikke have været let at være den katolske kirke, hvis man havde insisteret på
at fortsætte inkvisitionen, og, ganske rigtigt, gradvist blev kætterbegrebet
nedtonet, og i 1808 blev inkvisitionen afblæst.
Kirken afskaffede visse memer for at overleve?
Og indoptog visse af de humanistiske memer, da dét var den sikreste
vej til overlevelse. På samme måde som den protestantiske kirke også blev
humanist og holdt op med at brænde hekse, da det heller ikke var en overlevelsesfordel for det protestantiske memplex længere.
Memplexerne formerer sig ligefrem ved parring?
Kulturmøde
Hvor kom historien om jomfrufødslen fra?
Vend jer ikke til åndemanere, og
søg ikke troldmænd, så at I bliver
Romerne? Var der ikke også noget med egypterne?
rituelt urene ved dem; jeg er
Dels var der de romerske kejsere som var født Herren.
3. Mosebog 19:31
af jomfruer. Dels havde man både beretningen om
500-tallet fvt.
jomfrufødslen og den om guden som genopstår efter døden i de egyptiske,
førkristne memplexer. Jomfrufødslen fandtes i myten om Isis og Horus, og
opstandelsen var i myten om Osiris. Faktisk findes begge memer i en række
middelhavslandes førkristne kulturer.
Memplexer som har parret sig og er blevet til kristendommen?
Jødedommen startede med Abraham, udvikledes med Moses, og efterhånden som det jødiske folk bevægede sig rundt gennem landskabet og
op gennem historien, parrede deres kultur og verdenssyn sig med idéer de
stødte på undervejs. Til trods for at det er en af de ting Det gamle Testamente advarer mest imod, så indoptog det jødiske memplex memer fra de folk
de mødte, og jødiske memer spredte sig til omgivelserne. – Hvis de ikke
havde gjort det, så havde Biblen næppe advaret så kraftigt imod det!
Oldtidens kulturmøde?
Det Spirituelle Center Den Gyldne
”Synkretisme” kaldes det, når religioner blanTrekant arbejder ud fra Kristusder sig med hinanden, og det er noget af det værste energien, støttet af Moder Maria,
Johannes/Kuthumi, Jesus/Sananda,
religioner ved!
samt støttet af de afdøde medier
Det er ikke godt for den rette tro?
Lillian og Svend
Ikke desto mindre er det netop dét alle religiowww.mariasspiritaand.dk
ner består af: blandede memer. For hvis religionerne
(hvem er vi?) 2006
ikke netop bestod af noget folk kendte i forvejen, så ville religionerne ganske enkelt ikke give nogen mening.
Kristendommen opstod som en jødisk sekt i kølvandet på Jesu gøren
og laden, men så snart den bevægede sig uden for Judæa, blev den formuleret af folk fra det nuværende Tyrkiet, Egypten, Grækenland, Makedonien,
Syrien og Libanon; folk som ikke anede noget som helst om jødedommen,
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men som var polyteister. Derfor indoptog kristendommen memer fra hele
det område den opstod i; fra det som disse folk kendte i forvejen. Og da
kristendommen først var blevet et nogenlunde afgrænset fænomen; da den
havde udskilt sig endeligt fra sit jødiske ophav, og man havde slået de konkurrerende jødedomskopister, gnostikerne, ihjel eller i hvert fald bekæmpet
deres memer, så tog kristendommen sin form efter de kulturer som den så
trængte ind i: dér, hvor kristendommen udbredte sig, smeltede den sammen med det som fandtes i områderne i forvejen.
Memerne er ligeglade, hvilke andre memer de hæn- The golden oracle at
Ephesus, famous for its
ger sammen med, bare de overlever?
enormous wealth, had tranced
eunuchs as the mouthpieces
Det er jo så spørgsmålet.
of the goddess Artemis.
(The style of their
Både de ortodokse kirker og den katolske har vestments, incidentally, is
still used today by the
en pyramidestruktur med en ”far” i toppen; de orto- Greek Orthodox Church.)
Julian Jaynes
dokse har hver sin patriark, og katolicismen har The Origin of Consciousness in
the Breakdown of the Bicameral
Paven.
Mind, 1976
Det romerske imperiums magtstruktur?
Du hørte efter i går! – Er det en tilfældighed, mon, at den katolske
kirke i Vesteuropa må trække sin grænse mod nord, stort set dér, hvor også
Romerriget måtte trække sin? Hm?
Vi har vikingerne at takke for at vi ikke er katolikker?
Vi har de germanske krigerstammer at takke for at vi ikke forblev katolikker! Romerriget begyndte at kollapse i de første århundreder efter år 1,
og stumperne overgik officielt til kristendommen år 440. Vikingerne kom
meget senere! Men germanerne kom aldrig ind under romernes hierarkiske
magtstruktur, inden kirken dukkede op. De nordeuropæiske fyrster var
altså ikke forankret i en hierarkisk tradition, da Luther dukkede op med sit
oprør mod Paven.
Ser man på organisationsstrukturen i kirken og i samfundet som helhed, så er det påfaldende at i hele det område der ligger nord for Romerrigets grænser, har vi haft en tradition, hvor samfundets lovgivning blev
ordnet ved rådslagning på tingsteder frem for i et hierarkisk system. Den
germanske lovtradition i modsætning til Romerretten. I protestantismen er
hver kirke sin egen autonome enhed. Det er derfor man har menighedsråd.
Der er selvfølgelig paraplyorganisationer og konfessionelle fællesskaber
som den enkelte sognekirke kan være med i, og her i landet har vi endda en
statskirke, men i princippet er det sognebørnene der er herrer i eget hus
– for nu at bruge et lidt uheldigt udtryk, når det ligefrem er Herrens hus vi
taler om.
Det er sådan en slags ”vikingekirke” vi har, i virkeligheden?
70
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Det er det faktisk. I det hele taget er kirkebyg- Pyper argues that Western culture
geri et importeret memplex, her på vores breddegra- is the Bible’s way of making more
Bibles. And why is it so successful?
der. Så vidt vi ved, byggede vore asa-troende forfæd- Because it alters its environment in
re ikke nogen templer til ære for hverken Odin eller a way that increases the chances of
its being copied. It does this, for
Thor.
example, by including within itself
Det har jeg faktisk aldrig tænkt over...
many instructions to pass it on, and
by describing itself as indispensable
Ikke nogen vi har fundet, i hvert fald!
the people who read it. It is
De første der byggede templer var old-irakerne to
extremely adaptable, and since much
i Mesopotamien for cirka 4-5.000 år siden. Zigurater of its content is self-contradictory
hed de. Egypterne begyndte med templer nogenlun- it can be used to justify more or
less any action or moral stance.
de samtidigt. Derfra spredte konceptet sig til hittitterSusan Blackmore
The Meme Machine, 1999
ne i det nuværende Tyrkiet og jøderne og grækerne
og romerne. Med kirken kom memplexet også til de skandinaviske helligsteder. Kirkerne blev nemlig for det meste bygget netop dér, hvor der i
forvejen var et helligsted, fordi kirken ville udrydde hedenskabet.
Min lille hvidkalkede landsbykirke med det røde tegltag og takkerne på gavlen er en irakisk opfindelse?
Et muteret old-irakisk memplex. Kirken nedstammer lige så meget fra
stendysserne som du og jeg fra elefanterne.
Tag det som et udtryk for kulturernes samhørighed. Vi nedstammer
ét og samme sted fra; hele menneskeheden har ét og samme ophav. Vores
åndelige behov er ens. Vi ligner hinanden. Der er noget helt fundamentalt
menneskeligt ved dét at være menneske som vi deler med hinanden, uanset
hvem vi er, og hvor vi kommer fra. Derfor kan vi kopiere hinandens memer,
derfor kan vi bruge hinandens måder at udtrykke os på og samtidig give
det vores lokale præg.
Alverden hænger sammen?
Uanset om man mener at vi alle som én nedstammer fra Adam og
Eva og blev sat i verden af Vorherre i løbet af en fredag, eller man som jeg
gør, anser det hele for at handle om memer og gener und nichts weiter! Vi
har kun ét ophav, og det er fælles!
Dig, mig og bordpladen her imellem os?
Dig, mig og alle andre mennesker stammer – uanset om vi går bibelsk
eller naturvidenskabeligt til værks – ét og samme sted fra. Dét at være menneske er noget universelt vi har til fælles!
Og derfor kopierer vi hinandens memer?
Hvis nogen andre har en god idé, hvorfor så ikke kopiere den? Hvis
et memplex skal spredes, hvorfor så ikke parre det med noget som har vist
sig at virke i forvejen?
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Dér hvor de protestantiske og katolske mem- Kunstnere som Bach og Beethoven
kirker og templer i det høje,
plexer blev trængt bort af naturvidenskab og arbej- rejste
jeg ville bygge boliger til
derbevægelser i 1800-tallet, overtog Socialdemokrati- menneskene, hvor de kunne føle
sig hjemme og være lykkelige.
et missionstanken i Nord, mens socialismen blev den
Edward Grieg
missionerende faktor i Syd. Hvor det ene memplex til
forklaring af verdens rette sammenhæng kollapsede, blev der et vakuum
som måtte fyldes ud af et andet. Hvor kirken forsvandt, kom de politiske
bevægelser til. Det skandinaviske Socialdemokrati er en bondebevægelse,
den sydeuropæiske socialisme er ikke bange for at være elitær. Hele den
socialdemokratiske bevægelse er ét stort protestantisk anti-morskabsprojekt, hvis højeste mål er at frelse arbejderen fra ham selv og gøre ham til en
middelmådig akademiker. Partitoppen og hele det associerede pampervælde befinder sig i et dilemma, fordi der slet ikke burde være nogen top,
og opfører sig sådan som Jeppe troede at Baronen levede.
På landet skal stegen altid ”gå ind tre gange”?
Salami, salami, salami
Sagde den lille marxist. – Men husene skal ikke DanmarksdaEurovisionsbidrag
nationen forlod
konkurrencen 1966
bygges med for højt til loftet.
Socialisterne, derimod, har aldrig haft noget problem med at indrømme at de alle sammen gerne vil være paver. De har aldrig haft noget problem
med at tænke stort. Sætte farver på.
Blandt Luthers socialdemokratiske bønder her- Hvad er det der er galt med mig?
føler mig lidt sløj
sker den gråmelerede sjæletugt. – Tænk på din egen Jeg
Jeg tror det er problemer
barndom: gennem hele din opvækst tillod DR’s op- eller alt for meget røg
Nej, du, jeg ryger ikke
byggelige vadmelsradio det arbejdende folk én årlig og jeg drikker ikke spor
Så er det nok din kondition
fest, hvor gækken kunne slippes løs under kontrolle- der er værre end du tror
jeg gik op til lægen
rede former, og folket fik lov at høre den fordærven- Nej,
og ved du hvad han sa’?
At du sku holde op
de kommercielle musik.
med livets glæder fra i dag
Min barndoms Melodi Grand Prix?
Jeg lagde mig på briksen
han undersøgte mig
Monopolfjernsynets svar på både fødselsdag og
Hvad sagde han, hvad skete der,
og juleaften! Se mig i øjnene og fortæl mig at du og hvad er der galt med dig?
Mabel, 1978
Danmarks Eurovisionsbidrag da
din søster ikke labbede det i jer som varm chokolade!
nationen vendte tilbage til konkurrencen
Vi fik ikke lov til at se det hjemme.
Det er sandt; dine forældre var socialister!
Men der var nogen på vejen som havde farvefjernsyn...
Hende med kassettebåndoptageren? – Fortæl mig at du kan høre
Eurovisionens kendingshymne uden at blive nostalgisk!
”Royaume Uni, douze points!”
Har vi overhovedet noget andet fælleseuropæisk, folkeligt kulturprojekt som ikke inkluderer Vorherre eller en bold?
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Europa har aldrig haft et fælles samtaleemne, før Lordi dukkede op og spillede
Hard Rock Halleluja?
Slip de finske monstre løs, så kommer den europæiske integration!
– Formentlig meget sigende, så var Eurovisionens Sangkonkurrence inspireret af den italienske San Remo Festival.
”So ein Ding müssen wir auch haben?” var der nogle nordeuropæiske kættere som sagde? – I Sydeuropa må de gerne more sig; det er kun lutheranere og socialdemokrater der ikke må?
Ikke for ofte i al fald!
Sig mig, lavede du ikke selv tv i 70’erne?
Reklamefilm. Jeg har altid været immun over for god smag!
Det korte af det lange er at den geografiske skillelinie mellem, hvilken
del af Europa som er katolsk, og hvilken der er protestantisk, ligger bemærkelsesværdigt tæt på dér, hvor Romerriget trak sin grænse. – Bortset fra
Polen og Irland som er glødende katolske, og Holland som er calvinistisk.
Calvin var én af Luthers kolleger...
Til gengæld går grænsen mellem socialister og socialdemokrater samme sted
som Romerriget?
Hierarkisk struktur plus høj blå himmel; goddag pavekirke, fabelagtige passioner, processioner og den store, visionære, glødende socialistiske
verdensdrøm sovset ind i velduftende røgelse!
Flad struktur plus gråvejr; velkommen til protestantismen, praktisk
livsførelse, socialdemokratisk kulturentropi og dejligt lavt til loftet, så man
kan holde på den gode varme fra prutterne!
Jesus eller Marx, de må parre sig med det som findes i forvejen?
Danmark blev jo kristent. Og socialdemokratisk. – Sådan er det med
memplexer!
De må tilpasse sig omgivelserne eller forsvinde? Men omgivelserne ændrede
sig jo også? Ved parringen mellem to memplexer er det så bare de mest overlevelsesdygtige memer som overlever i den endelige kombination?
De mest overlevelsesdygtige i sammenhængen!
Kultur-struktur
Ligesom med generne, hvor man ikke kan sige Modern conscious experience has
very far from the natural
på forhånd, hvad der egentlig udgør et enkelt gen – drifted
streams of events that we
om det er sekvenser på 100 codoner eller 1000 codon- imagine to be the normal source
of experience. We now have
er eller sekvenser af sekvenser af codoner – så er det entire industries that deliberately
også vanskeligt at sige, hvad der udgør et enkelt mem. design and manufacture
experience.
Er det – for nu at vende tilbage til Blackmore’s eksemMerlin Donald
A Mind So Rare, 2001
pel med den katolske kirke – den enkelte helgen, hele
helgenbegrebet, handlingen med at tænde et lys, eller dét at bede en bøn til
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en helgen der er et mem? Eller er det hvert enkelt ord i bønnen, måske hvert
enkelt fonem?
Man kan holde sig til Dawkins’ definition som siger at et gen er et
stykke DNA som potentielt set er i stand til at overleve i tilstrækkeligt
mange generationer til at kunne fungere som en enhed. Simpelthen nøjes
med at definere et gen som en replikator med stor kopieringssikkerhed og
så overføre det på memerne. I så fald er et mem altså blot den replikator
eller den sekvens af replikatorer som potentielt har muligheden for at blive
ført videre.
Og det kan så være et større eller mindre stykke kultur-DNA, alt efter hvad
det er? Et enkelt mem kan bestå af flere ”under-memer”?
Eller man kan sige at mindre memer og memplexer udgør det samlede memplex.
Men der er en væsentlig forskel på memer og gener. Generne adskiller sig nemlig fra memerne i forbindelse med sammensmeltningen – parringen – mellem henholdsvis genetiske og memetiske værter.
Hvor to genetiske værter parrer sig – en han og en hun – sker sammensmeltningen af de to forældres arvemateriale øjeblikkeligt, og valget af,
hvilke gener som skal føres videre, sker kun i det øjeblik sæd- og ægcelle
mødes. Men med memplexerne er det en proces som strækker sig over tid,
inden det nye memplex finder sin endelige form. Og selv, når den er fundet,
er der en konstant mutation i gang.
Det er en proces?
Som aldrig hører op. Hvis vi bliver ved kristendommen og husker at
den i sig selv er en sammensmeltning af flere forskellige ting, så kan man jo
diskutere, om dens henholdsvis ortodokse, katolske og protestantiske form
er et udtryk for en sammensmeltning mellem kristendommen og den kultur
der var hos folk inden den dukkede op, eller om der overhovedet findes en
kristendom, uafhængigt af de geografiske områder den befinder sig i.
Altså om der overhovedet findes en ur-judeo-græsk- Amerikaneren understreger gentagne
at skriften må læses kritisk og i
romersk-orientalsk ”kristendom” løsrevet fra historien og gange,
lyset af, hvad den nyeste eksegetiske
videnskab har at sige. Til sidst bliver
geografien, løsrevet fra nuet?
det for meget for den afrikanske
Selvom det er sådan vi er vant til at tænke. Det biskop, der ophidset udbryder:
I ikke selv tror på Bibelen, hvorfor
samme kan man naturligvis sige med jødedommen ”Hvis
havde I så så travlt med at bringe den
og islam. Jødedommen i Danmark år 2000 var ikke til os i Afrika?”
Hans Raun Iversen
det samme som jødedommen i Danmark 1910, og
Kronik i Kristeligt Dagblad 4. maj 2006
jødedommen i Danmark 1910 var ikke det samme som jødedommen i Prag
1910. Og ingen af dem ligner den jødedom som blev praktiseret i Judæa på
Jesu tid. Eller 500 år forinden, eller da Moses kom ned fra Sinai Bjerg.
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Islam i København lige nu er ikke det samme som islam i Tyrkiet?
Det kan den aldrig blive. Islam i Mekka og Medina 2030 bliver heller
aldrig det samme som islam på Profetens tid. – Og hvis vi så lige skal give
religionerne en lille smule credit og ikke bare sidde og splitte dem ad i atomer, så behøver hver deres individuelle påstand om at være ”evige” sandheder jo faktisk ikke at udelukke en vis form for forandring.
Hvordan det?
Givet at verden rent faktisk forandrer sig; at vi generation for generation opnår nye erkendelser, så ville det jo faktisk udelukke at religionen var
”evig”, dersom den ikke kunne forandre sig med verden, med menneskene.
Hvis den kun fungerede i én historisk kontekst?
Det er jo dét der er jægersamler-religionernes problem som vi skal se,
når vi kigger på vores egen evolution: de er forankret i den natur og den
stenalder de er opstået i, og derfor kan man ikke flytte jægersamlere til et
reservat eller påføre dem en fremmed religion, uden at hele deres kultur
kollapser.
Religioner der kalder sig ”verdensreligioner” er netop dét: verdensreligioner! – Men øjebliksbilledet af en religion er også kun dét: et øjebliksbillede. En evolution fanget i farten.
Art og individ
Ligesom Cornelius og Tenna er øjebliksbilleder af
In a dissipative structure, anything that
mennesket?
disturbs the system plays a crucial role
Vi kom slet ikke ind på begreberne art og indi- in helping it self-organize into a new
form of order. Whenever the environvid, da vi talte om genetikken, vel?
ment offers new and different information, the system chooses whether to
Nej.
accept that provocation and respond.
Det var en fejl! – Arten er selvfølgelig alle men- This new information might be only a
nesker, alle musvitter eller alle tulipaner. Og indivi- small difference from the norm. But if
the system pays attention to this infordet er den enkelte person, musvit eller tulipan. Og mation, it brings the information indet er individerne som bærer rundt på hver deres side, and once inside that network, the
information grows and changes. If the
variation af artens DNA-kode.
information becomes such a large
Vi er hver vores variation over temaet ”menneske”? disturbance that the system can no
longer ignore it, then real change is at
Og det er Tenna og Cornelius der er de konkre- hand. At this moment, jarred by so
internal disturbance and far
te værter for de gener vi er bygget af, ikke ”menne- much
from equilibrium, the system will fall
skeheden”. Forskellige individer kan parre sig med apart. In its current form, it cannot deal
with the disturbance, so it dissolves.
hinanden og få reproducerende afkom, fordi de til- But disintegration does not signal the
hører samme art. Individer fra forskellige arter kan death of the system. If a living system
can maintain its identity, it can selfikke få afkom med hinanden. Ikke noget der selv kan organize to a higher level of
formere sig, i hvert fald. – Og dermed bevæger vi os complexity, a new form of itself that
can deal better with the present.”
så derhen, hvor sammenligningerne mellem memer
Margaret J. Wheatley
Leadership and the New Science
og gener bliver mere komplicerede.
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Memplexerne har ingen begrænsninger for, hvordan de kan parre sig?
Ikke blot det: hvor de biologiske individer bliver til gennem et meget
binært parringsprincip, altså hvor generne i løbet af en enkelt begivenhed
vælges eller fravælges tilfældigt, nemlig i befrugtningsøjeblikket, så befinder memplexerne sig i konstant forandring.
Og spørgsmålet er: Giver det overhovedet mening at tale om arter og
individer i forbindelse med memplexer? Findes der én katolicisme som
alverdens katolikker gør til deres egen og modificerer med deres personlige
erfaringer, præferencer og den øvrige kultur de opholder sig i? Eller udgøres memplexet ”katolicismen” af de mange ”katolicismer” som findes rundt
omkring i alverdens kirker og i forskellig form inde i hovederne på alverdens katolikker?
Når memerne bygger memplexer, bygger de så ét ”overplex”, af hvilket der findes underudgaver, eller bygger memerne delplexer som tilsammen udgør det samlede memplex? Jeg kan ikke svaret, men det er det ene
område, hvor memer og gener adskiller sig væsentligt fra hinanden.
Det andet drejer sig om at memer og gener som
Replikatorstrategi
replikatorer har valgt hver deres strategi. Blackmore
udtrykker det sådan at memerne kopieres horisontalt
fra vært til vært, mens generne kopieres vertikalt fra
generation til generation. – Vi kan tegne det her...
Hvis der fødes et barn i Korsør som har fire ører, så
spreder den egenskab sig ikke til resten af menneskeheden?
Kun til det barns efterkommere. Først den dag
overlevelsesfordelen ved at have fire ører har fortrængt alle to-ørerne fra verden, har genet for fire
ører spredt sig til hele arten. Fordi der er skabt en decideret ny art. Ellers
ville Lamarck have haft ret. Generne kan ikke sprede sig fra vært til vært,
kun fra forældre til børn. Memerne kan sprede sig fra vært til vært, fra
indvid til individ, fra memplex til memplex.
Generne er darwinistiske, memerne følger Lamarck?
Hvis vi skal være helt præcise, så må vi sige at DNA’et i de eukaryotiske celler har valgt en vertikal kopieringsstrategi ”fra forældre til børn”,
mens memerne og DNA’et i bakterier har valgt en horisontal kopieringsstrategi og tillige kan føres videre vertikalt.
Rather than a last common ancestor,
Bakterier kan udveksle DNA med hinanden?
LUCA may have been a last common
community. (...)
Og der er dem der mener at det i virkeligheden Evidence (is) mounting that early life
var sådan de aller-allerførste celler i ursuppen udvik- forms were particularly promiscuous in
sharing their genes around, in a
process called horizontal transfer.
lede sig. Men der er ikke nogen der ved det endnu.
Nature,19 February 2004
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Jeg har så valgt – ud over at kalde det en vertikal og en horisontal
strategi – at kalde genernes strategi en langsom eller stabil strategi og memernes strategi for en flygtig strategi. – Og hvorfor er det en fordel for
generne, når de har valgt den vertikale, stabile strategi?
Det sikrer overlevelsen?
Fordi horisontal udveksling af gener fra vært til vært i højere grad
ville gøre det tilfældigt, hvilke gener som blev udvekslet, og dermed hvilke
der fik lov til at sprede sig. Det enkelte genetiske netværk kunne ikke i lige
så høj grad være sikkert på at de gamle gener blev ført videre, og at de nye
gener som kom til var en fordel eller passede ind, som hvis de nye gener var
muteret frem af cellens egen DNA-struktur.
Så snart organismerne nåede over et vist niveau af genetisk kompleksitet, ville det i hvert fald blive vanskeligere og vanskeligere for den strategi
at lykkes. Og det er jo faktisk lige netop dét der er memplexernes karakter:
deres strategi gør at de hele tiden er i forandring. – Og så er der lige en ting
som skal præciseres: når jeg siger at memer og gener har ”valgt” henholdsvis en flygtig og en stabil strategi, eller har ”valgt” en horisontal og vertikal
strategi, så betyder det jo altså ikke at memerne eller generne har siddet og
tænkt over det. Det er bare sådan at de som spredte sig ved den respektive
strategi, var dem der overlevede!
Kan man også sige det på en anden måde, at genernes evolution sker ”over
tid”, mens memernes evolution sker ”i tiden”?
Det kan man faktisk rigtigt godt sige! Der er ingen garanti for at et
memplex består af nøjagtigt de samme memer om en time.
Så hvis jeg beskriver memplexerne som systemer i stadig vækst, i
konstant forandring, beskriver dem som systemer der bliver mere og mere
komplekse for hver mutation og konstant åbner for nye nicher der kan fyldes ud, vover pelsen og tillige antager at hver ny mutation knytter sig til et
knudepunkt i det allerede eksisterende memplex, hvad er memplexerne så?
Skalafri netværk? Ligesom DNA-strengen?
Med DNA-strengen er vi foreløbig nødt til at gætte, men med memerne er jeg overbevist om at det er sådan det forholder sig.
Dét som så går hen og bliver interessant ved
Logrer halen med
disse her memplexer, og religionen i særdeleshed,
hunden?
det er selvfølgelig den totale indflydelse som de har
Salige er de, som ikke har set
på vores liv – de er vores liv! Det fascinerende er at og dog tror.
Johannesevangeliet 20:29
de rummer så stor en kraft til at blive kopieret igen
og igen, ført videre og videre. Og det oplagte spørgsmål at stille er derfor:
Er det os der styrer memerne, eller memerne der styrer os?
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A larger-scale example occurred
Det er vel os der styrer dem?
Men hvad nu, hvis det ikke er? Hvad nu, hvis among the Xhosa tribe of South
Africa in 1856. The belief arose
12 tegninger i en avis er så provokerende at de stri- that the spirits of the dead, speakder mod alt som er én helligt? Det dyrebareste man ing through the medium of a girl
har? Underminerer dét som garanterer at ens liv og of the tribe, had promised that if
all cattle and crops were destroyed,
samfund hænger sammen? Hvis hele ens verden står they would be replaced in abundog falder med ét memplex? Med ét memetisk knude- ance on a certain day, and the
hated white men driven from the
punkt? – Der blev hun tavs!
land. In obedience of the chief,
Så går man igang med at kopiere protest-memer?
the Xhosas destroyed their food
Eller hvad, hvis man har stået 90 minutter i supplies entirely. In the famine
silende regn og set Brøndby ryge ud af Superligaen that followed, more than 60,000
are believed to have died.
sammen med et par af sine lidt for kronragede ven- The only conclusion is that
ner, og bagefter får øje et par lidt for kæphøje FCK’er memes are now more powerful
der pisser på ét eller andet som er gult og blåt? – Det than “instincts” of personal selfpreservation.
ene handler om saligheden hinsides, det andet handAllison Jolly
Lucy’s Legacy, 1999
ler om saligheden på pubben bagefter.
Hvad nu, hvis memerne er en replikator, en drivende kraft i sig selv,
ligesom generne? Hvorfor gør vi så de ting vi gør? Hvorfor sprænger sunde
og raske unge mennesker sig selv i luften på baggrund af et løfte om en plads
i et paradis som ingen nogen sinde har set? Hvorfor slår Arsenal-fans og
tyrkiske unge mænd hinanden halvt fordærvede i København en aften i maj
i år 2000? På grund af en bold? – For mig er begge dele lige ufatteligt!
Selv hvis vi vender tilbage til religionen i dens fredelige form – når
folk ikke sætter ild til hverken flag eller ambassader eller sprænger andre af
Guds skabninger i luften – hvorfor lægger vi så så meget energi i religionen?
Ud over at memerne får folk til at sætte tid af til gudstjenester og bøn, så
bruger religiøse mennesker jo også en betydelig del af deres tid og penge på
at støtte religionen og udbrede den til andre under helt fredelige former.
Mission.
It is a simple logical truth that, short
Selv i Afrika, hvor folk dårligt nok kan brød- of mass emigration into space, with
rockets taking off at the rate of
føde de otte børn de har i forvejen, og hvor AIDS ud- several million per second, uncongør en trussel af katastrofale proportioner for hele trolled birth-rates are bound to lead
to horribly increased death-rates. It is
kontinentets fremtid, og folk dør under ufattelige li- hard to believe that this simple truth
delser, dér udbreder katolicismen fortsat memet om is not understood by those leaders
who forbid their followers to use
at prævention er syndigt i Guds øjne. Og ikke nok effective contraceptive methods.
med at det er syndigt; der venter også alskens evige They express a preference for
“nartural” methods of population
ubehageligheder, hvis man formaster sig til at pårulle limitation, and a natural method is
sin mandighed et lille stykke gummi, når man be- exactly what they are going to get.
It is called starvation.
hager sig selv og sin kone – eller hvem det nu måtte
Richard Dawkins
The Selfish Gene, 1976 / 1999
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være. Til gengæld vil Gud se med velvilje på at man donerer nogle penge til
kirken i stedet for at købe sko til sine børn.
Og den katolske kirke er én af verdens rigeste institutioner?
Var det en del af det røde propaganda-memplex fra lilleskolen man
lige hørte kvække frem der? – Men du har ret, og det er præcis den pointe
Susan Blackmore fremfører. Hun kommer med en fremragende analyse af,
hvorfor religiøse memer kan være så succesfulde, selvom de ikke er sande.
Det kan hun vel ikke bevise at de ikke er?
Indrømmet, teoretisk set kunne den katolske lære godt være sand,
ligesom en hvilken som helst anden religion for den sags skyld teoretisk set
kunne tænkes at have ret. Og enhver skal jo have lov at være salig i sin tro!
Men hendes memetiske udlægning af katolicismens memer er vel så også bare
et memplex? Alt det hun siger, består jo så også af memer? Memer hun har kopieret
fra Dawkins? Så er hendes billede af katolicismen vel ikke mere gyldigt end katolicismens billede af den kosmiske sammenhæng?
Godt tænkt! Og det samme gælder for den sags If birth rates over the whole planet
skyld det jeg selv sidder og siger, og både katolicis- fall then the total population will
fall. This will be good news for the
men og Blackmore’s og Dawkins’ analyser af den rest of the biosphere, but bad news
vedrører ting som vi ikke har en jordisk chance for at for the memes.
Susan Blackmore
kontrollere. Ikke i videnskabelig forstand i hvert fald.
The Meme Machine, 1999
Så på den måde er de lige gyldige – eller lige ikke-gyldige. Og det hele er memer og memplexer, det er sandt.
Men for nu lige at give Blackmore en chance, så er det hun fremhæver
som årsagen til at religiøse memplexer er så succesfulde – også når det rent
faktisk skader vores liv og helbred – det er dét hun kalder Sandhedstricket:
ikke alene holder Gud øje med alle, altid, Han – for Gud er ikke alene over
alt, Han er også en han – Han vil også straffe dem som ikke adlyder Ham.
Og det vil Han gøre med hjælp fra sin kollega, Satan, der råder over de mest
forfærdelige former for straf – evig ristning over en sagte ild, for eksempel.
Men disse her trusler kan ikke efterprøves, for både Gud og Helvede er
usynlige. Til gengæld er man god, hvis man tror på memerne, og ond hvis
man tvivler på dem og formaster sig til at stille spørgsmål, for der er jo tale
om Sandheden, og den betvivler man ikke, og frygten er noget man bliver
opflasket med fra den tidligste barndom. Hver gang du hugger en småkage,
snupper et stykke legetøj fra din søster, hver gang du snyder i Ludo, eller
hvis du slår din lillebror eller larmer i skolen, så kigger Gud. Hver gang du
tænker en forbudt tanke eller bare tvivler på at Gud findes...
Så kigger Gud også...
Han kender dine tanker, allerede før du har tænkt dem!
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Jeg går i fare, hvor jeg går,
Og dem som Gud opdager, ryger i helvede?
min sjæl skal altid tænke,
Dét der så ifølge Blackmore er så smart, det er at Satan alle vegne står
vejen med sin lænke;
at når først religionen har bygget frygten op, så har ihans
skjulte helvedbrand
den også en mekanisme til at fjerne den igen. Ikke mig let forvilde kan,
når ej jeg på min skanse står;
alene er Djævelen, Satan, Lucifer ude efter din sjæl og jeg går i fare, hvor jeg går.
Brorson
frister dig konstant; nej, hvis du tror på Jesus og tager
Jeg går i fare 1. vers
del i Sandheden, så bliver du tilgivet. Hvis du af et
ærligt hjerte angrer dine synder, opdrager dine børn i den rette tro og deltager i gudstjenesterne regelmæssigt, så vil Gud tilgive dig, selvom du er en
uværdig synder. Guds kærlighed er der altid! Ubetinget! – På visse betingelser...
Jeg går til Himlen, hvor jeg går,
Og de betingelser gavner memplexet?
frimodig da, mit hjerte,
Guds kærlighed har en pris. Men den pris over- kun did, hvor du en ende får
på al din synd og smerte;
ses ofte, fordi den bliver betalt med en vis villighed. bort, verdens lyst og pragt,
Himlen står min agt!
Prisen er at investere massive mængder af tid, energi til
Al verdens eje jeg forsmår,
og penge i sin religion – eller med andre ord: arbejde jeg går til Himlen, hvor jeg går.
Brorson
Jeg går i fare 6. vers
for memerne. Både Dawkins og Blackmore fremhæver det hårde arbejde for at sprede de religiøse memer.
Men det er katolikkerne vel ikke ene om? At arbejde for memerne, at sprede
memerne fra deres religion?
Jøderne gør det samme. Muslimerne. Mormo- DARE TO BE A DANIEL
HOW TO WIN SOULS FOR GOD
nerne. New Age religionerne og de der tror på at vi Dare to be a Daniel is a new
nedstammer fra rumvæsener, og at de få udvalgte en training program from the Billy
Graham Evangelistic Association
dag vil blive beamet op til evigt liv i en ufo. Det er (BGEA) to help equip boys and
det samme, kun graden af effektivitet varierer. – Jø- girls to share their faith in Jesus
with others. (...)
derne er lidt en undtagelse, fordi de har et mem som • Enroll. Are there youth in your
mere eller mindre forbyder dem at omvende ikke- life—children, grandchildren,
nieces, nephews, or family
jøder. Eller i hvert fald er der en del forbehold mod at friends—who could be raised up
as the next generation of
gøre det. – Men ellers er mekanismen den samme.
evangelists to be used by God in
Problemet er selvfølgelig, og det skøjter både reaching others with His love?
Dawkins og Blackmore henover: hvis der hverken Contact BGEA today, and we will
send you this evangelism starter
var religioner eller ideologier til at give os et ”ind- kit free. (...)
hold” i tilværelsen, en ramme at forstå verden i, hvad • Give. If you would like to help
us train young believers to stand
ville der så være? Naturvidenskaben kan forklare en for Christ, a gift of $15 can help
masse fysiske omstændigheder, men den kan ikke provide the tools for one child.
Donate securely online now!
give ”mening”.
www.billygraham.org
2006
Det man på engelsk ville kalde ”purpose”?
Videnskaben kan ikke give menneskelivet ”fylde” eller indhold. Den
beskæftiger sig overhovedet ikke med, hvad man bør. Tværtimod priser
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naturvidenskaben sig selv af at være værdineutral. Den kan ikke tilføre os
sociale rammer og ritualer som vi kan møde hinanden i. Være mennesker i.
I kølvandet på videnskaben kommer tomhed- As Freud observed, our relationship with
en, og til trods for eksistentialismens desperate for- science must be paradoxical because
we are forced to pay an almost intolersøg på at fylde noget i tomrummet, så er der heller able price for each major gain in knowledge and power—the psychological cost
ikke megen hjælp at hente fra filosofien. Bortset fra en of progressive dethronement from the
of things, and increasing marginabsolut minoritet af filosoffer som beskæftiger sig center
ality in an uncaring universe. Thus,
med normativ etik, så har filosofien de seneste årtier physics and astronomy relegated our
world to a corner of the cosmos, and
stort set valgt at koncentrere sig om erkendelsesmæs- biology shifted our status from a simuupright ape.
sige fænomener og kognitiv videnskab, og hvis den i lacrum of God to a naked,
Stephen Jay Gould
Wonderful Life, 2000
sjældne tilfælde beskæftiger sig med normativ etik,
så er det ikke på et plan, hvor det kan nå fru Larsen ude i forstæderne og
give nogen form for mening for hende. Så fordelene ved de religiøse memer
er slet ikke så ringe endda!
Et tøjfirma i Tarm sælger healet tøj til
lande.
Og dér, hvor det ikke er religion, dér bliver det so- 25
- Healingen er en ekstra dimension i
vores tøj. Nogle siger, at tøjet er helt
cialismen eller en anden ideologi?
fantastisk, og at de føler sig enormt
Det er de færreste der kan klare sig uden noget glade, når de har det på, mens andre
efter looket og slet ikke kan mærke
som helst, dér hvor religionen plejede at være. Hvor går
forskel. (...)
troen går ud, går overtroen ind! Hvilket også forkla- - Før tøjet er færdigt, har det været
igennem mange hænder. Det kan have
rer, hvorfor i øvrigt intelligente mennesker kunne været en sur dag i bomuldsmarken
eller noget andet, der gør, at der kan
hoppe på et fantasifoster som kommunismen og rent ligge mange negative energier i tøjet.
Tøj opsamler negativ energi, og det
faktisk i ramme alvor tro at systemet ville virke.
kan påvirke den, der går med det, siger
Og det er derfor folk hopper på alt fra astrologi til Jeanette Kokholm.
Healing giver kjolen det sidste pift
krystalhealing?
Kristeligt Dagblad, 5. juli 2006
Mennesker har behov for en mytologi at forstå verden ud fra. Et memplex som hjælper én med at træffe beslutninger. Hvis den religiøse myte og
den medfølgende etik er blevet afskaffet af videnskaben, så går man til
troldmænd i stedet for, når man ikke selv kan overskue situationen, og derfor ikke tør stå inde for de beslutninger man er nødt til at træffe.
Desuden giver religionen både sociale netværk, personlig identitet og
en masse glade oplevelser, fællesskab og varme stemninger – for slet ikke at
tale om sæsonbestemte madoplevelser der rummer nostalgiske elementer
– så det er ikke den rene tilsætning. Men det er både Blackmores og
Dawkins’ pointe at det er memerne der styrer os, ikke omvendt.
Men det vender jo fuldstændigt op og ned på begreber som fri vilje, og i det
hele taget dét at være menneske?
Derfor kommer Blackmore også frem til den konklusion at det er memerne der i et bestandigt våbenkapløb med generne har fremdrevet vores
store hjerner og skabt det moderne menneske.
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De to forskellige strategier som memerne og
Memernes og
generne har valgt – den horisontale og den vertikale
genernes kapløb
– har nemlig en væsentlig og altafgørende betydning.
genes can only do their best in
For det første kan memerne sprede sig som en The
advance by building a fast executive
løbeild på ingen tid fra vært til vært – det var for computer for themselves, and
eksempel dét vi så med Muhammedtegningerne og programming it in advance with rules
and “advice” to cope with as may
ikke mindst rygtet om dem. For det andet kan memer- eventualities as they can “anticipate”.
Richard Dawkins
ne mutere og gennemløbe flere generationer af udThe Selfish Gene, 1976 / 1999
vikling i løbet af den tid det tager for vores gener at
gennemleve blot en enkelt generation.
Jeg kan ændre historien om for eksempel Jomfru Maria flere hundrede gange
på den tid det tager mine gener at sætte en ny generation i verden?
Og jo tættere du kan parre mariahistorien med rygtet om at hun i
virkeligheden var Kong Herodes’ elskerinde, og det var derfor Jesus var
nødt til at blive slået ihjel, og at kirken dækker over historien gennem et
lumsk netværk af korrupte præster, desto større overlevelseschance har
den. Dan Browns røverhistorie om Da Vinci og Jesus kan mutere fra bog til
film til merchandise og computerspil flere tusinde gange hurtigere, end
Pavens proselyter kan reproducere sig selv, uanset hvor mange kondomer
de undlader at bruge. – For slet ikke at tale om den hast, hvormed Muhammedtegningerne via et billede af en fransk grisehyler, muterede til rygtet om
at ”i Danmark brænder de Koraner af i gaderne!”.
Og blev spredt til millioner af mennesker?
Hundreder af millioner af mennesker! – Til gengæld kan genet for
sund skepsis kun sprede sig i arvemassen via genernes langsommelige mutation generation efter generation.
Muterede memer spreder sig både horisontalt mellem mennesker og
vertikalt fra forældre til børn. Nye og bedre varianter af generne kan kun
spredes vertikalt fra generation til generation og kun inden for familien.
Når alle moderne mennesker for eksempel kan finde ud af at slå søm
i, så er det, fordi vi alle sammen nedstammer fra nogen som kunne finde ud
af at lave stenøkser. Aber har ikke den finmotorik, og fumlefingrene blandt
vores forfædre er uddøde. – I hvert fald de værste af dem.
Og når alle moderne mennesker er udstyret med en vis kritisk sans og
sund skepsis, men ikke nødvendigvis altid har nok af den til at stoppe op
og ikke bare lige hoppe med på den første den bedste folkestemning, så er
det, fordi vi alle sammen nedstammer fra forfædre, hvor mutationer i vores
gener har udstyret os med både sund skepsis og et behov for at være en del
af flokken.
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Memer og gener har i samspil skabt vores hjerner og vores kultur?
Dét at fremstille en stenøkse er memetisk. De der var bedst til memerne, lavede flere og bedre stenøkser og overlevede og satte mest afkom i verden. Mennesket er et produkt af både memerne og generne. Det er dét evolutionen handler om. – Ved du hvad, lad os tage en pause, der er lige et par
ting mere med memerne, men så kommer vi til evolutionen.
Hvor længe?
Pause? Tyve minutter. Jeg lovede at komme ned og få taget en blodprøve i løbet af formiddagen.
Skal vi have mere kaffe?
Gider du?
Ja.
Så ses vi...
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∆ΙΑΨΑΛΜΑΤΑ VII
Det findes ikke større fristelse end at kontrollere andre.
Der findes ikke større frihed end at lade være.
Forleden gjorde en motorcykelbetjent holdt neden for mit vindue klokken
syv om morgenen. En Mercedes blandt de parkerede biler havde fanget
hans opmærksomhed, og efter at have gået rundt om bilen et par gange og
kaldt vagtcentralen, kørte han bort igen. En halv time senere sad der en lille
rullevogn under Mercedesens ene forhjul, og ovre på den anden side af
gaden holdt en kranvogn med en mand, som spiste sin madpakke. Først da
endnu en kranvogn dukkede op, lykkedes det de to at bugsere bilen væk.
Ikke noget stort drama, men dog nok til at fange min opmærksomhed.
– Måtte jeg altid være barn nok til at hænge i vinduet en hel formiddag for at se endnu et lille, mig endnu ubekendt hjørne af livet!
Solidaritet. Næstekærlighed.
Den ene så bekvem, fordi den kan vrænges ad andre, antyder så meget uden
i virkeligheden at sige noget som helst. Plaskes kan den ud over ethvert
kanvas uden at efterlade sig så meget som et spor af motiv.
Den anden så forargelig, fordi den udelukkende lægger en fordring på mine
egne skuldre. Hver dag, hvert minut, ved hvert et valg, jeg træffer, stiller
den mig til regnskab, giver ikke slip, lader mig ikke hvile, men smiler mig
en tilskyndelse til ydmyghed.
Du siger
du ikke tror
på
der er en Gud.
Du vil se beviser.
Til trods for alle religionerne, til trods for alle ismerne, til trods for alle
Sandhederne og de hellige bøger, og til trods for ideologierne er vi her endnu.
Til trods for alt det, vi har fundet på, findes der stadig mennesker.
Er det ikke bevis nok?
Desillusion er også en slags erkendelse.
Tilbage til Cornelius og Tenna
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Stak de i dig?
Er du gammel nok til at vide, hvad en nålepude er? – Det var en eller
anden bly lille sygeplejerskeelev fra Sorø som aldrig havde prøvet at tage en
blodprøve på en rigtig patient før. De bruger med garanti alle os tosser til at
øve sig på! Hvis vi begynder at klage over at der er nogen der stikker for
mange nåle i os, så kan de altid affærdige det med skizofrene tvangstanker.
Var det så slemt? – Der var frugt nede i opholdsstuen. Jeg tog et par æbler
med.
Småkager næste gang, lille skat, så er du sød, ikke?
Men kaffe vil du gerne have?
Tog du sukker med?
Mælk, sukker, teskeer, og, fordi jeg regnede med at du var mere til småkager
end til æbler: de sørgelige rester af tre vaniljekranse og en chokolade cookie.
Fra skålen på kaffevognen; ikke fra en af originalernes afgnavede tallerkner, vel?
Direkte fra cellofanpakken! Er det godt nok, eller vil du have at jeg skal bage
dem selv?
Du virker ikke som den huslige type.
Memernes og
Nej, der er nok et memplex jeg ikke har kopieret tilgenernes kapløb
strækkeligt effektivt. – Så hvor kom vi til? Menneskets
(forts.)
evolution? Memernes og genernes evolution?
Darwin Awards:
Deres co-evolutionære evolution. De er opstået
We salute the improvement of the
i kraft af hinanden. – Kaffen bliver da også værre og
human genome by honoring those
værre! – Men memer og gener har valgt hver deres
who remove themselves from it.
kopieringsstrategi; horisontal og vertikal. – Du vil ik- Of necessity, this honor is generally
bestowed posthumously.
ke have en småkage?
Din mor har lært dig et mem for høflighed, eller dine 21 December 1992, North Carolina.
gener har udstyret dig med et anlæg for reciprok altruisme Ken Charles Barger, 47, accidentally
shot himself to death in December
uden for familien?
in Newton, when, awakening to the
Vil du have en småkage eller ikke?
sound of a ringing telephone
Nej tak. Jeg nøjes med æblet.
beside his bed, he reached for the
Kvinder! – Det som er Blackmores pointe, er at phone but grabbed instead a Smith
efterhånden som vore forfædres memer og memplex- & Wesson .38 Special, which discharged when he drew it to his ear.
er blev mere og mere komplekse, var generne nødt til
www.darwinawards.com
2006
at gøre os mere intelligente, så vi altid kun ville vælge
de memer der bedst sikrede vores overlevelse. Og dermed genernes overlevelse. Generne ville for eksempel dø, hvis memerne pludselig befalede os at
springe ud fra en klippe. Måske har der rent faktisk været en kult med
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memer som fik folk til at tage springet, men de som var dumme nok til at
gøre det, de har også haft den godhed at forlade vores kollektive arvemasse
for længe siden.
De dummeste gener har manøvreret sig selv ud på et sidespor?
Man sætter ikke mange efterkommere i verden efter et kollektivt selvmord. – Jonestown, for eksempel, det var dem der begik kollektivt selvmord med forgiftet saftevand i 1978.
We, and our whole community of
Eller medlemmerne af Heaven’s Gate.
canons, recognizing that the
of women is greater
Heller ikke mange børnebørn dér! Memet om wickedness
than all other wickedness of the
cølibat er i samme skuffe: essenerne var en strengt world and that there is no anger
like that of women, and that the
asketisk jødisk sekt på Jesu tid som levede i cølibat, poison of asps and dragons is
og for dem betød memet om cølibat deres egen under- more curable and less dangerous
to men than the familiarity of
gang, fordi de ikke satte nogen børn i verden til at women, have unanimously
for the safety of our
føre deres form for religiøs praksis videre og de hel- decreed
souls, no less than for that of our
bodies and goods, that we will on
ler ikke sørgede for at få nok nye medlemmer.
no account receive any more
Inden for katolicismen, derimod, har memet sisters to the increase of our
om cølibat haft den modsatte effekt, fordi det kun er perdition, but will avoid them like
poisonous animals.
præsterne der er pålagt cølibat. Mens kleresiet på- Abbot Conrad of Marctal, 1100-tallet
quoted from Karen Jo Torjeson
lægger alle lægfolk at få så mange børn som muligt,
When Women Were Priests, 1993
så spilder præsterne ikke deres tid på at skifte bleer
eller skændes med konen om at tage opvasken. De har til gengæld stillet
hele deres liv til rådighed for at sprede katolicismens memer.
Men Blackmore har endnu en pointe med henIf sex evolved so that your
syn til memernes og genernes co-evolutionære ud- children are not condemned to be
vikling, og den handler om, hvorfor vi er mennesker just like you, intelligence evolved
so that you are not condemned to
på den måde vi er.
be just like yourself. Ideas, of
Memerne skal som bekendt kopieres, og hvil- course, unlike germ cells, come
ket bedre eksempel på intelligens end at være i stand piecemeal and from many parents.
til at kopiere, ikke alene de bedste memer, men også There is no doubling up of one’s
whole mental apparatus and then
de bedste mem-imitatorer? Generne har altså ikke passing a complete single set of
alene udstyret os med evnen til at træffe det rigtige ideas to one’s offspring. We are
valg med hensyn til, hvilke memer vi skal kopiere, much more like the bacteria. We
take a string of linked ideas from
men også hvem i vores flok det er klogt at kopiere one source and add in bits and
pieces from many others, just as
memer fra.
Ham som fremstillede de bedste stenøkser, og bacteria absorb single genes that
have hitchhiked on viruses.
hende som fandt frem til de bedste og mest modne
Allison Jolly
Lucy’s Legacy, 1999
bær, de var muligvis også de bedste til andre ting. De
som havde evnen til at vælge de bedste memer og de bedste mem-imitatorer til forbillede, de har også været dem der satte det mest overlevelses88
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dygtige afkom i verden. Dels fordi afkommet arvede samme anlæg for at
kopiere de rigtige memer, dels fordi det også var dem der i kraft af de gode
memer skaffede deres afkom mest næring og den bedste beskyttelse.
Og derved blev intelligensen gradvist bedre og bedre?
Blackmore kalder det memetic drive. Vores hjerner udgør cirka 2-3 % af
vores kropsvægt, men den sluger cirka 20 % af vores energi. Samtidig er det
vores store hoveder der er skyld i at så mange kvinder og spædbørn dør på
grund af fødselskomplikationer. De store hjerner er simpelthen en væsentlig risikofaktor for vores overlevelse i forbindelse med fødslen, en risikofaktor som aberne ikke lever med. Og hvorfor lever vi med denne store risiko,
når nu aberne klarer sig ganske udmærket uden?
På grund af memerne?
Blackmore forklarer det med at vi var nødt til at beskytte os mod
unyttige eller direkte destruktive memer. Hjernerne blev tvunget til at blive
større og større, hvis vi skulle være i stand til hele tiden kun at vælge de
memer som tjente genernes overlevelse bedst. Derved kom den seksuelle
udvælgelse ind i billedet: hvis dét at kopiere de bedste mem-imitatorer var
en god overlevelsesstrategi, så var det en endnu bedre genetisk strategi at
parre sig med dem.
Dygtighed er sexet?
Er det ikke? – Det samme er kreativitet. De som var bedst til at mutere
allerede eksisterende memer til noget endnu bedre, var også dem der fik
mest afkom.
Genernes
Og dermed endnu større hjerner til børnene?
immunforsvar
Og endnu større fødselskomplikationer.
Hvis naturen altid får det bedste ud
Fordi memerne kan sprede sig mellem de ge- af de forhåndenværende mulighednetiske værter langt hurtigere, end generne kan nå at er, så er mennesket ikke det klogeskabe et specifikt gen mod et konkret mem, så var ste dyr på grund af sine hænder,
generne nødt til at udvikle et bredspektret immun- men fordi det er det klogeste dyr,
har det hænder.
forsvar som kunne beskytte os mod memer der ville For den mest intelligente kan bruge
de fleste redskaber korrekt, og
være destruktive for generne.
Vi har ikke et gen mod kædebreve, men vi har hånden er ikke ét redskab men
flere; den erstatter nærmest alle
en intelligens som kan hjælpe os til ikke at hoppe på andre redskaber. Naturen har altså
hvad som helst. Intelligensen kom til at fungere som givet hånden, det redskab som kan
et immunforsvar mod destruktive memer, memvirus bruges til mest, til det væsen, som
kalder Blackmore det, og så er vi tilbage ved parallel- forstår at tilegne sig de fleste fag.
Aristoteles, ca. 300 fvt.
len mellem memer og gener igen. Vira er netop utroligt simple genetiske koder som spreder sig mellem værter som en løbeild,
ofte med negative konsekvenser for værten til følge. Det samme gælder
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memvira, hvis de ikke medfører nogen overlevelsesfordel for den genetiske
vært.
Kædebreve er en memvirus?
Professorterninger, hula-hop ringe, tamagochi æg, diller af enhver art
fra klistermærker til intimpiercinger, og for den sags skyld rygtet om afbrændte Koraner i de københavnske gader. Rygtet havde intet på sig, det
gavnede ikke dem der troede på det – tværtimod; adskillige døde – og
måden det spredte sig på var ikke anderledes end fugleinfluenzaen.
Bortset fra at man ikke kan videresende influenzaen via sms?
Men ellers. Hvis vi i fremtiden gerne vil sikre os mod spredningen af
rygter i let antændelige dele af verden, så ville en ministeriel ansættelse af et
hold virologer næppe være en dårlig investering!
Som virus betragtet var historien om de 12 tegninger effektiv. Inkubationstiden varede nogle måneder, og de første som blev ramt af angrebet
var relativt immune, men iblandt dem var nogle som fik en voldsom reaktion. Nogle af de som fik den voldsomme reaktion, var knudepunkter i kulturens skalafri netværk og kunne sprede både memerne og forargelsen effektivt til mange. Nogle af disse knudepunkter rejste desuden til en række
andre knudepunkter uden for landet og spredte memerne videre. Nu var en
række knudepunkter både her og i udlandet påført virussen. Men den var
også muteret undervejs og var ikke længere helt så ”uskyldig” som den
oprindeligt havde været.
Den franske grisehyler?
Samt et par andre tegninger som ikke havde noget med den oprindelige sag at gøre. Memplexet ”Muhammedtegninger” var muteret til en langt
farligere form. Historien om Jyllands-Postens tegninger spredte sig på præcis samme måde som fugleinfluenzaen og alle andre vira og muterede under
vejs. Og da historien nåede frem til en anden kultur, var folk derude ikke
immune på samme måde som folk i vores kultur.
Virusangrebet blev langt voldsommere?
Selvfølgelig hjulpet godt på vej af at visse korrupte politiske regimer
fandt det ualmindeligt belejligt at befolkningerne fik noget andet at hidse
sig op over end de korrupte politiske regimer. Men alligevel. – Har vi svaret
på Mysterium nummer 9 nu, tror du?
”Hvordan kan 12 tegninger i en dansk avis føre til brændte ambassader i
Mellemøsten?” – Memvirus? – Du er ikke ked af det, hva’?
Hvad mener du?
Du præsenterer det som om det hele bare er et spørgsmål om nogle små dimser som spreder sig!
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Hvad nu, hvis det er? Hvad nu, hvis vores hjerner er skruet sammen
af memer og gener og vores reaktionsmønstre er fuldstændigt lige så forudsigelige som alverdens øvrige biologiske systemer? – Tør du stille dig op i
en FCK-trøje på Brøndby Stadion og sige at Brøndbys spillere er en flok
bøsserøve? Hm?
Sjovt nok er det især i forbindelse med disse her memvira at Blackmore
kommer på glatis. Hun undrer sig nemlig over at så stor en del af menneskets kultur handler om at spilde tid og energi på kropsudsmykning, musik
og dans; alt dét man normalt ville karakterisere som ”pjat” eller ”fornøjelser”, i stedet for at vi havde anvendt mere energi på at bygge huse og gå på
jagt. Alle fornøjelserne betragter hun faktisk under ét som vira der stjæler
tid fra udførelsen af mere nyttige memer.
Hun er nordeuropæer?
Hun er fra England, så det er hun faktisk! – Men som vi skal se om
lidt, når vi kigger på menneskets evolution, og hvad det er der gør os til
mennesker, så er alle fornøjelserne faktisk slet ikke så unyttige endda! Og
det er min påstand at fornøjelserne i allerhøjeste grad har været med til at
frembringe den høje intelligens som vi så har så stor glæde af i mange andre
sammenhænge!
Kvinder dør i barselsseng, for at vi kan have så store hjerner at vi kan kopiere
og mutere en symfoni af Mozart?
Memernes
Man skal ikke undervurdere musik!
immunforsvar
Men memerne har også deres egne beskyttelsesmekanismer. For eksempel har vi en nærmest ind- I know that most men, including
at ease with problems of the
groet modvilje mod at acceptere memer som strider those
greatest complexity, can seldom
accept even the simplest and most
imod de memer vi har i forvejen.
obvious truth if it be such as would
Brøndbys spillere er pr. definition ikke bøsser! – Og oblige them to admit the falsity of
which they have dehvis man tror på at Gud skabte verden på seks dage, så kan conclusions
lighted in explaining to colleagues,
which they have proudly taught to
man ikke lide Darwin?
others, and which they have
Og formodentlig slet ikke Dawkins!
woven, thread by thread, into the
Eller historien om at et kejsersnit hedder et kejser- fabric of their lives.
Tolstoy
quoted in James Gleick, Chaos
snit, fordi det er opkaldt efter de romerske kejsere der var
”født af en jomfru der var besvanget af en gud”?
For slet ikke at tale om røverhistorien om Jesu efterkommere i det
sydfranske. Hvis du var bibeltro kristen og fik de historier serveret, ville du
sikkert gøre, hvad du kunne for at bevise at ingen af dem er sande. – Og når
du netop opponerede imod at det hele blot handler om nogle små ”dimser”
der spreder sig, så er det, fordi vi dermed har sat spørgsmålstegn ved din
selvopfattelse som et frit tænkende individ, nu hvor det er ved at gå op for
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dig at du måske slet ikke er ret meget andet end en kombination af memer
og gener som ”du” ikke har nogen verdens kontrol over.
Du har lige afskaffet min frie vilje – eller illusionen om den – og hvis jeg føler
uvilje mod det, så er det udelukkende memerne om min frie vilje som ”protesterer”?
Når jeg modsætter mig noget der ikke stemmer overens med det jeg mener i forvejen, så er det også memerne? Memerne der beskytter sig mod deres modsætning?
Hvad gør en glad lille replikator ikke for at sikre sin egen overlevelse?
Men det betyder jo så at memerne har programmeret min hjerne til at arbejde
på en bestemt måde?
Jeg sagde jo at det var et våbenkapløb! Memerne og generne har udviklet sig sideløbende lige siden den første gang, én af vores forfædre begyndte at imitere én af vores andre forfædre for 6 eller 7 millioner år siden!
Samme mekanisme kan forklare, hvorfor vi ikke alene er villige til at
fastholde memer som strider mod sund fornuft, men vi også vælger at fastholde memer som allerede har vist sig ikke at holde stik.
Du nævnte selv lige Darwin. Til trods for fuldstændigt entydig videnskabelig dokumentation af evolutionen, så skal naturvidenskaben åbenbart
igen til at kæmpe med Biblen og de såkaldte ”kreationister” der forsøger at
overbevise sagesløse børn og voksne om at Jorden virkelig blev skabt på
seks dage for rundt regnet 6.000 år siden!
Selvom Biblen ikke er et naturvidenskabeligt dokument?
Ikke er, aldrig har været, og heller aldrig bliver det! – Giv videnskaben, hvad videnskabens er, og Gud, hvad Guds er!
De religiøse memer har bidt sig så fast at der ikke er plads til at skifte mening? Ikke nogen fri vilje, når først memerne sidder der?
Det samme gælder inden for politik og erhvervsliv. Eller naturvidenskaben selv, for den sags skyld.
Der findes for eksempel et meget simpelt bevis for at Lamarck tog fejl,
at Gregor Mendel havde ret, og at Trofim Denisovitj Lysenko var et fjols. Og
det bevis er alle de drengebørn som bliver født i kulturer med omskærelse.
Hvis tilegnede egenskaber havde kunnet nedarves, var drengene næppe
blevet født med forhud generation efter generation.
Men det ignorerede Stalins ”videnskabsmænd”?
Præcis som nutidens bibelfundamentalister benægter fakta, ignorerede Stalins håndlangere simple videnskabelige fakta, fordi det marxistiske
memplex havde lært hele den sovjetiske intelligentsia at mennesket kan
formes til den ideelle sovjetborger. – Begrebet ”Marxistisk videnskab” har
altid været en af verdens mindst konstruktive vittigheder!
Og ”kristen videnskab” er ikke et hak bedre?
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Kan man forestille sig det latterbrøl der ville lyde, hvis der pludselig
dukkede nogen op og sagde ”nu har vi opfundet en muslimsk kvantefysik”
eller en ”buddhistisk cellebiologi”? Det ville jo ikke give nogen mening!
Ville det så betyde at kun mænd med bedetæppe eller munke i orange gevandter kunne udtale sig om superstrenge og endoplasma?
Naturvidenskaben er én af de mest universelle, almenmenneskelige
discipliner vi har, og der er ikke nogen ideologi eller religion der kan tage
patent på dens resultater, for så er det ikke videnskab, og sådan er det bare!
Hvad angår teknologien, derimod, ville det formentlig være udmærket, om vi fik nogle etisk kyndige spillere på banen. Især i det omfang de
virksomheder der udvikler ny teknologi ikke selv påtager sig noget ansvar
for det de opfinder. Men det er en anden diskussion som vi må tage senere.
– Hold kæft, hvor bliver jeg vred over det her!
Med religionen?
Ja! – Eller måske ikke så meget religionen som sådan, men fordummelsen! Og så er jeg sgu ligeglad, om det er præster eller imamer eller rabbinere der kæmper imod udbredelsen af videnskab og fakta! Det er sgu da
en sølle Gud der ikke kan tåle menneskets nysgerrighed og ærlighed, og
som er bange for at mennesker tænker selv! Helt ærligt, hvor ”almægtigt” er
dét? – Lad os vende tilbage til memerne! Hvor var vi?
Memplexer. Som ikke tillader modstridende memer at bide sig fast.
Ligesom religionerne, var stalinismen et memplex. Og den var et
memplex som ikke tillod hvad som helst at sætte sig fast i tankerne på folk.
Så gik det over, og nu tror folk så på noget andet.
Religionen?
Memer,
Stalinismen havde sin tid. Skabte sine anomatidspenduler,
lier og blev erstattet af noget andet.
knudepunkter
Men hvis Stalinismen bare var et memplex som Marx’ lære er almægtig, fordi den
rigtig. Den er udtømmende og
havde sin tid, så er de tidspenduler vi talte om i går vel og- er
harmonisk, den giver menneskene
en sluttet verdensanskuelse, uforså bare memplexer?
enelig med al overtro, al reaktion,
Som består af memer der kommer og går. Ano- al retfærdiggørelse af borgerlig
trældom. Den er retmæssig arvmalierne er også memer.
tager til det bedste, som menneHver tid har sine favoritmemer? Pendulerne svin- skeheden har frembragt i det 19.
århundrede – den tyske filosofi,
ger, når nye memer trænger sig på, og anomalierne er ble- den engelske politiske økonomi og
den franske socialisme.
vet for store og har slidt pendulet op?
Vladimir Iljitj Lenin
Marxismens tre kilder og tre
Og så er vi faktisk fremme ved det som er min
bestanddele, 1913
grundtanke om hele kulturen under ét: jeg forestiller
mig simpelthen den samlede kultur som ét stort skalafrit netværk af memer
og memplexer, et meta-memnetværk som er fraktalt opbygget ligesom tids© Lene Andersen, december 2015, andersen@andersenske.dk
Find altid seneste udgave på www.baade-og.dk

93

pendulerne, men i flere dimensioner. Og når pendulerne svinger, så er det
udtryk for at netværket har sit eget liv, sin egen puls; at dette meta-memnetværk udgør en global ”organisme”, hvor aktiviteten er i konstant bevægelse. Jeg kan af gode grunde ikke bevise det, men det er min overbevisning.
I én epoke er det det ene område i det memetiske netværk som danner mange nye forbindelser og skaber en enorm kompleksitet, i en anden
epoke blomstrer kompleksiteten et andet sted i netværket. Når for eksempel
Oplysningstiden skaber et væld af nye opfindelser og politiske tanker, nye
og banebrydende memer som relaterer sig til hinanden og udvikles co-evolutionært, så er det inden for oplysningstankerne at udviklingen sker, og
det memetiske netværk fortættes. Så ebber Oplysningstiden ud og Romantikken blomstrer op med nye kunstneriske udtryk, nye tankemønstre, nye
værdier omkring, hvad det vil sige at være menneske, og så er det andre
nye memer og memplexer der danner et nyt og finmasket net i nettet.
Det lyder næsten som en ny form for liv?
Netværket er altid i konstant opbygning og henfald, i konstant bevægelse. Når den maksimale kompleksitet er nået det ene sted, vender bølgen, og aktiviteten flyder et andet sted hen til en ny pendulepoke, hvor et
nyt område i kulturens meta-memnetværk bliver stadig mere komplekst.
Inden for den enkelte kultur kan der være tale om forskellige kulturelle strømninger som afløser hinanden fra tid til anden.
Kulturerne imellem er der tale om at udviklingen på et givet tidspunkt finder sted i ét geografisk område, og så er det dér man sætter den
kulturelle dagsorden med den højeste kompleksitet, mens andre geografiske områder sygner hen. Så vender strømmen, og områder der før lå hen i
stagnation, vågner op til kreativ dåd og sætter gang i den memetiske kompleksitet.
Ingen kan være på toppen hele tiden? For 2.000 år siden var det Romerriget
der udviklede kompleksitet, i dag er det Vesteuropa og USA?
I mellemtiden var det muslimerne, englænderne, franskmændene og
tyskerne der havde hver deres epoke af intens mem-mutation og kompleksitetsforøgelse. Kineserne og inderne har haft og har nu igen deres bølger af
kreativitet og kompleksitet. Verdens kulturer befinder sig i en evig puls af
kompleksitet og dekompleksitet, opbygning og forfald.
Ligesom termodynamikken og systemerne inden i systemer?
Det globale metamemplex er opbygget af memplexer inden i memplexer. Anomalierne fører frem til dekompleksitet. Det er dem der får et
memplex til at disintegrere og lader aktiviteten sive videre til et andet område, et andet memplex i metamemplexet.
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Det er ikke menneskenes bevidstDet er godt nok langhåret!
hed, som bestemmer deres væren,
Så uanset, om det nu er memerne der styrer os, men omvendt deres samfundsværen, som bestemmer
eller os der styrer memerne, så har de under alle om- mæssige
deres bevidsthed.
Karl Marx,
stændigheder en meget praktisk konsekvens, og det
Til kritikken af den politiske økonomi,
er at det er dem der udgør vores kultur, og vores kul1857
tur afgør sammen med generne, hvem vi er. Vi bærer kulturen, og vi bæres
af den. Og her kommer tidspendulerne så ind i billedet igen som du kan se,
for det er tidspendulerne der bestemmer, hvilke memer vores kultur indeholder på et givet tidspunkt; hvilke memer der er fremtrædende og bærende i vores kultur; og set i et historisk perspektiv er det tidspendulernes
memplexer der afgør, hvad vi har som fælles referenceramme inden for
kulturen. Hvad der er vores virkelighed, simpelthen.
Tidspendulerne er de briller vi ser verden igennem?
Hvad er
Historien akkumulerer memer, og memerne
virkeligheden?
aflejrer sig i sproget, ikke nødvendigvis i deres fulde
Our cultures invade us and set
og hele form, men som netop aflejringer; spor af det our agendas. Once we have inthe symbolic convenoprindelige mem eller memplex, og det er gennem ternalized
tions of a culture, we can never
sproget vi modtager de erfaringer som er blevet gjort again be truly alone in semantic
space, even if we were to withi vores kultur og som er ophobet i den. Selvom du draw to a hermitage or spend the
måske ikke personligt har læst Marx eller på anden rest of our lives in a solitary confinement. Big Brother culture
vis har sat dig grundigt ind i hans memer, så er både owns us because it gets to us
As a result, we internalize
du og jeg vokset op ”i” et sprog, hvor hans memer er early.
its norms and habits at a very
blevet optaget som en integreret del af det sproglige basic level. We have no choice in
this. Culture influences what
memplex.
moves us, what we look for, and
Derfor tager vi en stor del af Marx’ memer som how we think for as long as we
live.
en selvfølge i vores kultur. Både du og jeg – uanset
Merlin Donald
A Mind So Rare, 2001
om vi er marxister eller ej – er begge overbevist om,
at hvis mennesker slutter sig sammen og kæmper for en sag i fællesskab, så
kan vi opnå et resultat tilsammen som vi ikke ville kunne opnå alene. Vi
tager det som en selvfølge, men før amerikanerne løsrev sig fra England og
den engelske konge, før Den franske Revolution og før Karl Marx formulerede sine tanker, var der ingen der tænkte på den måde. De brede masser
havde ikke nogen idé om at de kunne forandre verden i fællesskab.
Men det er jo så selvfølgeligt?
Ja, for os! Fordi vi er vokset op med tanken som en integreret del af
vores virkelighed i kraft af vores kultur, men den tanke kommer jo et sted
fra; den var nødt til at opstå og vise sin levedygtighed, før almindeligt
dødelige som dig og mig kunne opfatte det som en selvfølge.
Og det er memernes skyld?
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Vi har også en idé om at samfundet er opdelt i klasser. Eller havde det
i hvert fald en gang. Den idé har vi ganske vist ikke kun fra Marx, men den
har gennemsyret hele vores begrebsverden. Og selvom det er de færreste i
dag der i ramme alvor fortsat taler om en ”arbejderklasse”, så kan vi stort
set ikke forstå vores eget samfund uden i en eller anden grad at anskue det
som opdelt i klasser. Selv nu, hvor samfundet har ændret sig, og begrebet
reelt er tømt for betydning. – Hvis man lige ser bort fra middelklassen.
Og ”Den kreative klasse”.
Så helt dødt er begrebet ikke! For visse dele af vores samfundsforståelse er Marx simpelthen et knudepunkt i vores memetiske skalafri netværk.
Men Marx’ tanker udsprang jo af en tid; han er barn af Romantikken;
han er en udløber af Hegel, og han bygger oven på oplysningstidens memer
om at verden kan forandres.
Marx er en del af idépendulet?
I vores kultur. Men det er han jo ikke inde midt i Afrika. Takket være
det marxistiske memplex’ missionsbudskab, har alverdens marxister og socialister været villige spredere af memerne, og derfor er der vel efterhånden
næppe det sted på jorden, hvor man ikke har været så ulykkelige at stifte
bekendtskab med Marx’ tanker og idéen om den store revolution, hvorefter
alt skal blive idel fryd og gammen.
We don’t tend to think of our
Men grundlaget for Marx; den messianske tan- friends and families as “carriers”
cultural messages and
kegang som hos ham blev til idéen om ”den historis- of
customs, but that is exactly what
ke nødvendighed”; Den franske Revolution, hvor they are, and they affect us early
and deeply. We might be able to
kongerne blev væltet og magthaverne halshugget; experience the magnitude of
hele oplysningstankegangen, Hegel og Romantikken, culture’s impact on our minds if
we were to undergo a radical
det er jo alt sammen Europæisk, og i den forbindelse change in culture during our adult
suddenly travelling from the
kan ikke en gang amerikanerne identificere sig med lives,
twenty-first century to the Middle
Marx. Men alle Oplysningstidens memer; den ratio- Ages, for example. However,
people rarely travel long enough
nelle tankegang, den kritiske tænkning og løsrivelsen cultural distances to experience
fra de religiøse dogmer er jo ikke blevet udbredt af such deep metamorphoses. Some
children are forced to make such
ivrige ”Oplysningsister”, tværtimod holdt vi i den journeys, and they are changed
grad oplysningstiden for os selv, så vi kunne koloni- profoundly as a consequence.
Merlin Donald
A Mind So Rare, 2001
sere verden og rage til os med arme og ben.
Og derfor har ikke-industrialiserede lande ikke forudsætningerne for at forstå
Marx?
De har ikke noget naturligt memetisk netværk at implementere eller
integrere ham i. – Min pointe er, at i vores kultur har der ophobet sig nogle
erfaringer som vi ikke kan forudsætte at resten af verden deler med os.
Fordi de ikke har været igennem de samme epoker eller tidspenduler?
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Og vi har ikke været igennem deres. Vores kulturelle memplexer er
forskellige. Dét som vi forudsætter som en selvfølge, fordi det er en integreret del af vores kultur og er indlejret som standardvendinger i vores sprog,
indgår ikke nødvendigvis i andre kulturer.
Og det giver problemer?
Fordi kulturen er et netværk som har udviklet sig co-evolutionært,
hvor hver del af vores kulturelle meta-memplex med pendulepoker og
erfaringer og fanden og hans pumpestok er vokset frem i en konstant,
gensidig udveksling med de andre memer i vores kulturelle memplex, så er
det vanskeligt at overføre knudepunkterne fra vores kultur til det kulturelle
memplex-netværk i andre kulturer, hvis man ikke tager højde for forskellene. Og gjorde Marxisterne det? Gjorde missionærerne det, da de gik rundt i
junglen og gav afrikanerne nystrøgede skjorter på, fordi der stod i Biblen at
ordentlige mennesker burde lide af blufærdighed? Gjorde briterne det, da
de indførte commonwealth lovgivning i Indien og Afrika og oprettede engelske kostskoler til alle de små ”primitive” inder- og afrikanerbørn? Gjorde
vi det, da vi splittede den ene grønlandske familie efter den anden og tvang
deres børn til Danmark?
Nej.
Nej, det gjorde vi nemlig ikke, og hvorfor gjorde vi ikke dét? Fordi
memerne kun sørger for deres egen overlevelse!
Så det var hverken os eller marxisterne der gjorde det?
Interessant spørgsmål, ikke? Er det memplexMen overalt mødte Hans Egede de
ernes ”alles kamp mod alle”, eller skal vi stille os selv grønlandske eskimoer. De havde
hørt om kristendom, og
til ansvar for historiens udvikling og påtage os an- aldrig
Hans Egede besluttede at blive på
svaret for at vi fra vores kultur har møvet vores Grønland som missionær blandt
eskimoerne. Det var en vanskelig
memer og memplexer ind i andre memplexers net- opgave. Deres sprog kendte han
og det tog mange år at lære
værk, på steder hvor de ikke nødvendigvis passede ikke,
det. Her var hans sønner en stor
ind, og hvor vores memer derfor har gjort en masse hjælp. De legede med eskimoernes
børn og lærte hurtigt deres sprog,
skade, fordi de ikke opstod som en del af den orga- så de kunne undervise deres far.
Mogens Møller
niske co-evolutionære proces som ligger bag komVi læser historie – 5. klasse
plekse systemer?
En kulturens ækvivalent til at sætte elefanter ud i Amazonas jungle?
Eller krokodiller i Utterslev mose.
Var der ikke en af dine hypoteser i går som sagde noget om det her...?
Hypotese nummer IX: Økonomier uden co-evolutionaritet er sårbare
og ineffektive økonomier.
Det med ineffektiviteten er et andet problem, men vi slår simpelthen
de lokale økonomier ihjel ved at invadere dem med højkomplekse fabrikker
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der ikke er vokset frem gennem en organisk co-evolutionær proces. På nøjagtigt samme måde som vi slår lokale kulturer ihjel ved at invadere dem
med højkomplexe memplexer der ikke hører hjemme dér.
De fremmede investeringer er alt for komplekse memplekser til den økonomi
de bliver placeret i?
Hvis investeringerne er af den forkerte slags, ja. Og i den forbindelse
er der ikke forskel på økonomiske memplexer og ideologiske eller religiøse
memplexer. Hvis de ikke passer ind, så passer de ikke ind!
Så jeg har to pointer med dette her:
Den ene pointe med
Den ene pointe er at vi så ofte tager vores egne
memplexerne
memer for givet og stiltiende forudsætter at folk fra
sjæl skal underordne sig
andre kulturer har samme fundament for at forstå Enhver
magthaveren og øvrigheden. For der er
verden som os selv. Men hvis deres kultur ikke har ingen magt, uden at den er fra Gud. Men
magten, som er overalt, er forordnet af
været gennem en udvikling der ligner vores, og de Gud. Den, der nu gør modstand mod magthaveren, gør modstand mod Guds ordning.
ikke har gjort sig de samme erfaringer, så deler de
Martin Luther
Om lydighed mod den verdslige øvrighed,
ikke vores fundament.
1523
Indtil Renæssancen var der ikke nogen i vores
kultur der opfattede viden som noget der skulle afprøves eller testes. Indtil
Luther kom med sin himmelsk sanktionerede arbejdsmoral, var der ingen
der havde dårlig samvittighed over ikke at arbejde. Indtil Humanismen, var
der ingen der anså det enkelte menneske for at have nogen værdi i sig selv,
alene af den grund at det nu tilfældigvis var blevet sat i verden. Både Det
gamle Testamente og Det nye Testamente gjorde ganske vist; det er stort set
dét begge bøger handler om, men Paven gjorde ved grød ikke! Mennesket
var til for at tjene kongen, adelen og Vorherre! – Men mest kongen og adelen. Selv Luther var jo for eksempel rasende, da bønderne gjorde oprør over
deres elendige forhold i 1525. Da stod han på fyrsternes side; bønderne
havde bare at acceptere deres plads, havde de!
reine Geist ist die reine Lüge ...
Indtil Oplysningstiden var der ikke nogen der Der
So lange der Priester noch als eine
havde fået den tanke at adskille kirke og stat. Indtil h ö h e r e Art Mensch gilt, dieser
Verneiner, Verleumder, Vergifter des
den amerikanske forfatning fandtes slet ikke begre- Lebens von B e r u f, gibt es keine
auf die Frage: was ist
bet ”en forfatning”. Indtil Darwin var der ikke nogen Antwort
Wahrheit? Man hat bereits die
der havde haft en holdbar forklaring på menneskets Wahrheit auf den Kopf gestellt, wenn
der bewusste Advokat des Nichts und
oprindelse som for alvor kunne udfordre beretningen der Verneiung als Vertreter der
i Biblen. Indtil industrialiseringen var der ingen der „Wahrheit“ gilt... Friedrich Nietzsche
Der Antichrist, 1894
regnede med at vi kunne herske over naturen og ved
egen kraft løse alle vores problemer. Indtil postmodernismen var der ingen
udbredt folkelig tendens til at sætte spørgsmålstegn ved alt.
Eller ”anførselstegn” ”omkring” alt?
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Hele den måde vi opfatter verden på her i vores kultur, skyldes vores
akkumulerede historie.
Som består af memer og memplexer?
Og hver gang vi møder nogen fra andre kulturer, så går vi galt af hinanden, hvis vi ikke er opmærksomme på, hvad vi selv kommer af, og hvad
de kommer af.
Et helt grundlæggende memplex, for eksemDen ultimative
pel, som i den grad er definerende for den europæramme for
iske – og dermed også den amerikanske – kultur,
vesteuropæisk
vores sprog, vores måde at anskue verden på, og helt
tænkning
grundlæggende vores måde at tænke på, det er den
Det er umuligt, at det samme på
aristoteliske logik. Den er så gennemsyrende for vo- samme tid både kan tilkomme og
res kultur at vi ikke en gang tænker over den, og bli- ikke tilkomme den samme ting og i
ver vi konfronteret med at det forholder sig sådan, så samme henseende (lad os tage så
mange forbehold med, som vi kan –
er vi dårligt nok i stand til at forstå at det overhovemed sigte på logiske vanskeligdet kan være anderledes.
heder). Dette er altså det sikreste af
alle principper.
Hvordan det?
Aristoteles,
I Vesten er vi fuldstændigt overbeviste om at
Metafysik, 300-tallet fvt.
”enten er noget sandt eller falsk, A må enten være B
eller ikke-B.” Ting kan ikke være begge dele.
Men sådan er det jo!
Tror du, ja! For du er vokset op i et memplex, hvor Aristoteles er ét af
knudepunkterne. I Østen har de en helt anden tankegang som bygger på
Yin og Yang. Den ene yderlighed indeholder altid lidt af sin modsætning,
og overgangen mellem de to er glidende. Mellem sort og hvidt er der en
gråzone. I vores kultur er der, takket være Aristoteles, kun sort og hvidt.
Det talte vi om i går...
Med mindre vi definerer noget som gråt. Men så er det gråt i modsætning til noget ikke-gråt.
Men dét med B og ikke-B, sort og ikke-sort, sandt eller falsk, det er jo så
logisk!
For os. Fordi vi er vokset op i et aristotelisk memplex, men for en
kineser behøver det ikke i samme grad at være tilfældet.
Fordi han eller hun er vokset op i et memplex med Yin og Yang?
Og forstår verden ud fra de glidende overgange.
Vi forstår overgangene som et enten-eller?
Ud fra et binært, dualistisk ekskluderende princip. Tertia non datur!
Uden at vi overhovedet er os det bevidst. Det ligger bare som en uudtalt
forudsætning for enhver konklusion vi når frem til eller lægger op til.
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Der findes muligheder i den aristoteliske logik for at have disse glidende overgange; han kommer selv ind på fænomenet, og logikvidenskaben
er også mere kompleks end bare ”ja” og ”nej”. Men i den vesteuropæiske
memsuppe er det bare ikke dét aspekt af logikken som har fået lov til at
danne knudepunkt. I ”folkelogikken” er der kun ét logisk knudepunkt, og
det er dette enten-eller. B eller ikke-B. Stort set al argumentation er hægtet
op på det.
Al anden tænkning retter sig i en eller anden grad For det, man siger, det mener man
ikke nødvendigvis; og såfremt det
ind efter Aristoteles’ sandt-eller-falsk-tænkning?
Det er en kollektiv tankeskabelon som vi aldrig ikke er muligt, at modsætninger
samtidig kan tilkomme det samme
forholder os til. Og konsekvensen er omfattende. (de sædvanlige tillægsbestemmelser
Hvis jeg mener noget og tillige mener at det er sandt, må også gøres til denne præmisse),
og du mener noget andet, så må dét du mener ”nød- og såfremt i en modsigelse den ene
mening er modsat den anden, så er
vendigvis” være falsk. To modstridende ting kan
det åbenbart umuligt, at den samme
ifølge aristotelisk logik ikke være sande på en gang. person samtidig kan antage, at det
Kineserne har med deres Yin og Yang vist at det sag- samme er og ikke er. Den, som tog
tens kunne være anderledes. Her indeholder sort lidt fejl på dette punkt, ville jo have
modsatte meninger samtidig.
hvidt, og hvidt indeholder lidt sort. Opdelingen er
Aristoteles,
ikke binær og ekskluderende på samme måde.
Metafysik
Men de er vel ligeså ubevidste om deres Yin & Yang-forudsætning?
Det må man formode.
Even those who worship other
Man skal bare kigge på de førkristne religioner deities, and sacrifice to them with
in their hearts are really
for at se, hvor gennemsyrende Aristoteles er for vo- faith
worshipping me, though with a
res kultur. Hinduismen, for eksempel, kender ikke til mistaken approach. For I am the
only enjoyer and the only God of
Aristoteles. Den tænker slet ikke i adskillelse på den all sacrifices. Nevertheless, such
måde. Hinduerne er overbevist om at de sidder inde men must return to life on earth
because they do not recognize me
med sandheden. Men der er ikke ifølge hinduismen in my true nature.
Bhagavad-Gita
noget logisk problem med at andre folkeslag kan have andre sandheder. Det er så ikke lige så gode sandheder, men det er det
ikke op til hinduerne at gøre noget ved. Den ene sandhed udelukker altså
ikke at der andre steder findes andre sandheder. Buddhismen, taoismen og
jødedommen har det på samme måde.
Kristendommen derimod er nødt til at tage ud og Johannes sagde til ham: “Mester, vi
har set en uddrive dæmoner i dit
missionere?
navn, og vi prøvede at hindre ham i
I praksis har det voldt kristendommen umåde- det, fordi han ikke var i følge med
lige frustrationer at ikke alle anerkendte den kristne os.” Men Jesus svarede: ”I må ikke
hindre ham, for der er ingen, som gør
Sandhed som den eneste. Og min påstand er at det en undergerning i mit navn, der straks
efter kan tale ondt om mig. Den, der
ud over Jesus er Aristoteles’ skyld!
ikke er imod os, er for os.”
Jesus’ memer og Aristoteles’ memer?
Markusevangeliet 9:38-40
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Deres memer har parret sig til et umådeligt kopieringseffektivt memplex. – Dermed ikke sagt at verden var et bedre og mere fredeligt sted inden
Jesus og Aristoteles, eller at kineserne og oldtidens hinduer og jøder levede
i fred og fordragelighed med deres naboer, for det gjorde de bestemt ikke
– det var der ingen der gjorde, heller ikke hverken grønlænderne eller vikingerne – Aristoteles’ memplex er bare den grundpille som alle vores tanker og argumenter passer sig ind efter i vores kultur, og derfor er det med
ham at vi ud over den religiøse begrundelse også har en logisk argumentation for at forsøge at lave om på hinanden.
Hvilket vores memer under alle omstændigheder Efter at Egede havde virket i 4 år,
blev den første grønlænder døbt.
ville have forsøgt på?
Han fik navnet Frederik Kristian.
Chr. Tybjerg
Hvis de kunne slippe af sted med det!
Kirke- og missionshistoriske
skikkelser
Den aristoteliske logik er altså en eller anden form
for grundknudepunkt i vores vesteuropæiske memetiske netværk?
Alle memer i vores tænkning her i Vesten der forsøger at rette sig ind
efter dette enten-eller og stå i kontakt med det, har en overlevelsesfordel.
De memer som ikke gør det, de er stort set at betragte som ugyldige. Dét
mem som kan koble sig på lige netop dét aristoteliske mem og fremhæve
”sig selv” som sandheden og ”ikke-sig selv” som falsk, dét mem har
automatisk en overlevelsesfordel frem for alle andre memer, alene af den
grund at enten-eller-tankegangen rummer mekanismen til at skyde alt
andet i sænk.
Det er memernes svar på genet for kønnet parring?
Den anden pointe
Noget i den retning!
med memplexerne
Så det var den ene pointe jeg ville frem til: at vi
Man kan nu ingenlunde nægte, at
rask væk forudsætter alle disse her ting uden nogen Egede gik ind paa den Forestilling
hos Grønlænderne, at han var en
sinde at være klar over det.
Angakok; han omtaler selv paa
Den anden pointe er at det selvfølgelig giver flere Steder, at han betragtedes
som saadan, uden at han gjorde
problemer ad pommern til, når vi møder folk fra an- noget for at hindre denne Foreja, han tillod endog, at
dre kulturer uden at være klar over disse uudtalte stilling,
hans Lods forkyndte ham for de
Grønlændere, de besøgte, som
forudsætninger.
Angakok. Men man maa lægge
Fordi vi bare formoder at vi kan forstå hinanden?
Mærke til, at Egede kun antog
for saa vidt som det
Og i en eller anden grad forudsætter at de an- Navnet,
betyder ”Profet eller Vismand”, og
dre deler vores erfaringsgrundlag. – Det gør vi natur- at han kun tillod sin Lods at bruge
denne Betegnelse, fordi Lodsen
ligvis altid i et vist omfang, for vi er jo mennesker forklarede, at denne Angakok
alle sammen, så visse grundforudsætninger for kom- havde Correspondance med
Aanderne i Himlen og vidste meget
munikationen mellem os er altid til stede. Syge børn at sige om En, som havde skabt
er syge børn, en bil der ikke vil starte, er lige så irri- Verden. (...)
H. M. Fenger
Bidrag til Hans Egedes og den
terende for en muslim som for en hindu, og frygt,
grønlandske Missions Historie
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glæde, angst, vrede, ærgrelse og så videre er ens for os alle sammen. Men en
kineser som er vokset op med buddhistiske memer, et sprog som er fuldstændigt anderledes end vores, samt en betydelig mængde maoistisk og
confuciansk memsuppe, han kunne godt tænkes at have meget vanskeligt
ved at kommunikere med en britisk kostskoledreng, hvis de ikke begge to
er bevidste om den andens memetiske baggrund og kan korrigere for det.
Det er memerne der skaber vores virkelighed?
Man bør derfor vistnok antage, at
Det er præcis dét det er. Så længe vi bevæger Egede kun tillod Betegnelsen
Angakok, fordi den indeholdt et
os i den konkrete sfære og taler om hverdagserfarin- for Grønlænderne fatteligt Begreb,
ger, så behøver det ikke at være så vanskeligt. Men så som i nogle Henseender kunde
anvendes ogsaa paa ham.
snart vi bevæger os ind på det abstrakte område, så
H. M. Fenger
Bidrag til Hans Egedes og den
snart det handler om begreber som ”ægteskab”,
grønlandske Missions Historie
”menneske”, ”demokrati”, ”samfund”, ”tro”,
”ytringsfrihed” filosofiske eller politiske spørgsmål i det hele taget, ting
som ofte er blevet defineret ud fra nogle historiske omstændigheder, så er
det at kommunikationen bliver afhængig af at vi kan oversætte indholdet af
vores memer til hinanden, for ikke at skabe de frygteligste misforståelser.
Og ikke træder hinanden over tæerne?
Det er sgu da ualmindeligt tumpet at hele den del af den muslimske
verden som har problemer med menneskerettighederne – hvilket desværre
vil sige en ret stor del af den muslimske verden – nu har stiftet bekendtskab
med ytringsfriheden på den mest krænkende måde! Hvem i alverden ville
finde sig i at få at vide at man må tåle at blive hånet og spottet og latterliggjort, og bare sige ”Nå ja, det er også rigtigt nok...”? Så ville man da for
alvor være til grin! – Hvad nu hvis nogen havde skrevet det om kvinderne?
”Kvinder må finde sig i hån, spot og latterliggørelse”?
Havde dét været i orden?
Men selv inden for vores egen kulturkreds er der jo forskelle. Og alligevel er det naturligvis sådan at de allermest centrale knudepunkter i
vores verdensforståelse, de virkeligt grundlæggende knudepunkter, dem
har vi tilfælles på tværs af kulturerne.
Knuderne der binder
Som for eksempel?
os sammen
De grundlæggende elementer i vores etik og
moral, for eksempel. At man ikke må stjæle eller slå ihjel. At man skal beskytte de svage og passe på sin familie, at man skal være gæstfri mod fremmede og ærlig i handel og vandel. Det er knudepunkts-memer som alle
kulturer indeholder.
Og så er pointen at i alle kulturer overlever nye memer kun ved at stå i
kontakt til disse knudepunkter?
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Nye memer eller dele af memplexet som ikke i Universal patterns underlying the
en eller anden grad er i overensstemmelse med disse behavior of all documented human
cultures:
kernepunkter i meta-memplexet og står i forbindelse Living in groups, witch claim a
territory and have a sense of being a
med dem, overlever ikke i netværket.
distinct people. Families built around
Memer som ikke er i overensstemmelse med De ti a mother and children, usually the
biological mother, and one or more
Bud, overlever ikke i vores kultur, for eksempel?
men. Institutionalized marriage, in
Ikke længe. Nazisme og fascisme kan ikke over- the sense of publicly recognized right
leve i længden. Stalin måtte falde før eller siden. Den of sexual access to a woman eligible
for childbearing. Socialization of
co-evolutionære mem-evolution har frembragt et children (including toilet training) by
meta-memnetværk, hvor knudepunkterne er gode, og senior kin. Children copying their
Distinguishing of close kin
vil det gode! Ellers havde de ikke overlevet i læng- elders.
from distant kin, and favoring of
den. De destruktive memer destruerer også sig selv. close kin. Avoidance of incest
mothers and sons. Great
De opbyggende memer bygger op. Nedbrydende between
interest in the topic of sex.
memer bryder ned. Man kan ikke opbygge et netværk Etiquette. Hospitality. Feasting.
af nedbrydende memer. De kan ikke klare sig alene. Standards of sexual modesty. Sex
generally in private. Fondness of
De kan nedbryde et i forvejen eksisterende netværk, sweets. Food taboos. Discreetness in
men når dét så er brudt ned, så kan de nedbrydende elimination of body wastes. Supernatural beliefs. Magic to sustain and
memer ikke selv bagefter bygge et nyt netværk op. Så increase life, and to attract the
opposite sex. Theories of fortune and
må også de dø ud.
misfortune. Explanations of disease
Man kan ikke opbygge et samfund af selv- and death. Medicine. Rituals, inclumordsbombere. Man kan ikke bygge et samfund op ding rites of passage. Mourning the
Dreaming. Interpreting dreams.
af folk der ikke har andet mål i livet end at dø. For dead.
(among other things)
hvorfor skulle man få en uddannelse, hvorfor skulle
From Stephen Pinker
The Language Instinct, 1994
man bygge huse, hvorfor skulle man sætte børn i
verden, hvorfor skulle man i det hele taget foretage sig noget som helst
konstruktivt, hvis man alligevel bare skal dø? De gale mennesker som
ødelægger mange af verdens unge muslimer med deres syge udgave af
islam, skaber ganske vist en masse ravage i de samfund som de angriber,
men de samfund som kommer til at lide mest under terrorismen og selvmordskulten, det bliver de muslimske samfund.
For de har ingen uddannede mennesker som kan bygge et samfund op?
Livs-kulter bygger op, døds-kulter bryder ned.
Do not destroy yourselves.
Koranen, fra Sura 4:29
Livs-kulter lever, døds-kulter dør. Men først slår de
en masse liv ihjel, og selv de destruktive og ”onde” memer kan kun komme
til magten ved at gå efter det livsbekræftende netværkets knudepunkter og
eliminere dem eller hi-jacke dem. Både selvmordsbomberne og deres bagmænd hævder jo at de slår ihjel i en god sags tjeneste. De har hi-jacket nogle
af islams væsentligste knudepunkter angående retfærdighed, livet efter døden, Allahs belønning og straf, hele begrebet jihad, og formentlig en masse
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andre ting som jeg slet ikke kender islam godt nok til at vide noget om, og
så har de taget monopol på betydningen af disse her begreber, så de selv
kommer til at fremstå som dem der kæmper i ”det godes” tjeneste. – Nøjagtigt det samme gjorde Hitler og Stalin.
Men Hitler gjorde vel mere end det? For at kunne slå så mange ”afvigere”
ihjel, var han vel nødt til helt grundlæggende at skaffe sig af med grundtanken om
at mord er forkert?
Som er præcis dét som militante islamister også er i gang med. Uanset
hvilken -isme det er vi taler om, så betyder retfærdiggørelsen af mord at ét
af kulturens helt grundlæggende knudepunkter sættes ud af kraft. Og for at
vende tilbage til fortiden, så var det jo gudskelov kun i Tyskland og i en
håndfuld andre fascistiske stater det lykkedes; resten af verden gik trods alt
imod dem!
Fordi vi havde vores knudepunkter intakt?
Selvom der var mange af nazismens idéer som også var udbredte i
vores eget og i det amerikanske samfund – racehygiejnen for eksempel og
en vis antisemitisme – så var knudepunkterne uberørte; vores grundlæggende etik var intakt, og derfor brød vores samfund ikke ned og overgav
sig til nazismen. – Tankevækkende, ikke?
Hvis man ser på det på den måde, jo.
Det korte af det lange er at hele argumentationen står og falder med,
hvilken autonomi man tillægger memerne, om de virkelig er en replikator i
egen kraft ligesom generne.
I så fald ville det friholde nazisterne fra deres ansvar?
Og det er det etisk-filosofiske problem man
Hvordan var det nu
altid løber ind i, når man diskuterer, om vi har en fri
med den frie vilje?
vilje eller ej.
Hvis kulturen er et meta-memplex med sit eget liv, What makes the present theory of
og tidspendulerne skaber en bevægelse af kompleksitet og meme-gene coevolution different is
that both halves – the memes and
dekompleksitet som vi ikke er herrer over, så er der ingen the genes – are replicators in their
som kan stilles til regnskab for noget som helst?
own right, with equivalent status.
Susan Blackmore
Den frie vilje er netop ét af knudepunkterne i
The Meme Machine, 1999
vores kultur.
Uden det, falder hele vores etik til jorden?
Ikke desto mindre taler både Dawkins og Blackmore om memerne
som en selvstændig replikator fuldstændigt på linie med generne. Ligesom
generne ikke har nogen ”bevidsthed” om denne her proces eller på nogen
måde ”vælger” at komme til at hænge sammen med andre gener, men blot
ender med at blive reproduceret flere gange, hvis de er så heldige at hænge
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sammen med andre gener der giver dem en overlevelsesfordel i det miljø,
hvor de befinder sig, så er memerne ifølge Dawkins og Blackmore også blot
replikatorer som reproducerer sig, muterer og selekteres uden at de selv har
nogen præferencer. Hverken med hensyn til sandhed, objektivitet eller optimalitet, eller hvilke andre memer de hægter sig sammen med. De er blot replikatorer med dét ene mål, hver især, at overleve. Og ligesom med den genetiske evolution, er den memetiske evolution tilfældig og ikke målrettet.
Min påstand er så, at der er en udvikling mod øget kompleksitet, fordi både memerne og generne søger deres egen overlevelse gennem øget
specialisering, diversifikation og nichedannelse, men ellers er der ikke
nogen ”retning” eller noget ”mål”.
Og tilsammen skaber de skalafri netværk, that’s it?
Det er min påstand. Det skal Dawkins og Blackmore trods alt ikke
lastes for. Men hvis memerne er en replikator med sin egen autonomi, og de
enkelte memer rent faktisk muterer og søger at overleve, så kan det dårligt
være anderledes. Dét mem som gerne vil have succes, kobler sig på noget
der har succes i forvejen. Ligesom generne kæmper indbyrdes om overlevelse, så gør memerne og memplexerne det samme. Den eneste forskel er, i
så fald, at generne har en materiel karakter, memerne er immaterielle.
Jeg var lige ved at ville kalde dig en ærke-materialist, men du er i virkeligheden lige så meget ”immaterialist”?
Hvor er du sød! – Når vi løser problemer, udtænker store idéer eller
opfinder fantastiske ting, så gør vi i grunden ikke andet end at udfylde
nicher ved at mutere og rekombinere allerede eksisterende memer for at nå
til det resultat som vi ønsker. Eller hvis vi skal være helt immaterialistisk
materialistiske, så muterer memerne nye idéer i os!
Så for at gøre en 3 millioner år lang historie meget kort, så var sonden
til Mars i grunden ikke andet end en muteret stenøkse, og verdensreligionerne som vi kender dem i dag med alle deres bønner, regler, dogmer,
sakramenter og traditioner – herunder at slæbe et grantræ ind i stuen og
danse rundt om det – er i bund og grund blot muteret shamanisme.
Det var en ordentlig mundfuld!
Mon ikke!
Så spørgsmålet er, om det er os der muterer dem, eller dem der muterer sig
selv? – I os?
Og det kan du jo så få lov at tænke over. – Nu skal vi nemlig til evolutionen, og spørgsmålet er, hvad du helst vil:
Dét jeg havde tænkt mig at vi skulle nå i dag, er menneskets evolution,
det vil sige de sidste 6 millioner år af den tabel jeg har givet dig.
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Vil du nu gå direkte til historien om vores evolution, og hvordan memerne og generne skabte vores bevidsthed, vores sprog og vores selvopfattelse? – Spædbarnsepoken, småbørnsepoken, barndommen og så videre.
Eller vil du indlede det hele med beretningen om, hvorfor generne kan finde ud af at skabe stabile økosystemer, mens kulturerne gang på gang bliver
ustabile, kaster sig over hinanden, kollapser, disintegrerer og skaber alverdens problemer, uden at vi faktisk har nogen mulighed for at gøre noget
ved det, med mindre vi bliver direkte bevidste om det?
Det sidste er vel en del af menneskets evolution?
Sandt. Specielt jo tættere vi kommer på vores egen tid og kultur.
Er du selv klar over at du er meget flinkere i dag end du var i går?
Ja.
Hvad har de gjort ved dig?
Ingen anelse. Nogle nye piller. Men det føles skønt! – Så hvad vil du
nu: direkte til den menneskelige bevidsthed og menneskets evolution eller
indlede med den solide teoretiske begrundelse for fænomenet ”kulturkollaps” først?
Holder samfundet?
Kan vi blive ved lige så længe som i går?
Samtidig med, at antallet af de
Du bliver smidt ud klokken 7.
kapitalmagnater der tilraner sig og
Hvis vi kan nå begge dele, så lad os bare tage det monopoliserer alle fordelene ved
denne forvandlingsproces, bestanhele med!
dig aftager, vokser elendigheden,
undertrykkelsen, trældommen,
Hjernekirurgen må selv hente pizza, så?
degenerationen, udbytningen, men
Hjernekirurgen spiller rollespil i Hareskoven og er også forbitrelsen inden for arbejderklassen, der ustandselig er i
Kong Baldur den Tredje indtil klokken 22.30.
rivende vækst, og som skoles, forenes og organiseres af den kapitaJa så lider han jo ingen nød! – Kaffe?
listiske produktionsproces’s
Jeg tror lige jeg holder en pause...
mekanisme.
Vladimir Iljitj Lenin
Kan du huske hypotese XII fra i går?
Karl Marx, 1914
Jeg skrev dem ned... her. Hypotese XII: Stigningen i
kompleksitet når et loft og kollapser. Kompleksiteten bliver en hæmsko for systemets
overlevelse.
Hvis systemet ikke finder en form for ligevægt.
Jeg delte problemet op i tre underproblemer: Enten bliver systemet så
komplekst at det kollapser under sin egen vægt, fordi det bliver ineffektivt.
Eller også opstår der intersystemisk ubalance som skaber uligevægt mellem
systemerne, det ene system er betydeligt mere komplekst end det andet.
Eller der opstår intrasystemisk ubalance i systemet, altså, dele af systemet er
så komplekst at resten af systemet ikke kan understøtte det. 5
5
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Jeg fik allernådigst lov at kalde det selvkollaps, ekstern kollaps og intern
kollaps?
Fordi det andet generede frøkenens journalistiske øre!
Og ekstern kollaps og intern kollaps er i princippet det samme, det afhænger
kun af, hvor stort et område man definerer ”systemet” som?
Globalt set hænger alting sammen i det samme system, og der eksisterer kun intern kollaps. Nemlig. – Nu vil jeg så lave en yderligere præcisering af hypotesen og skelne mellem genetiske og memetiske systemer, og se
hvad hypotesen så kan sige om hvert af de to systemer.
Med memetiske systemer mener du nu de netværk som udgør kulturen?
Og med genetiske systemer mener jeg de netGenetisk
værk som forskellige biotoper, økosystemer eller
kompleksitet
DNA-strukturer repræsenterer.
Begge slags netværk opbygget gennem co-evolutionære processer?
Nemlig. Ifølge Stephen Jay Gould som vi talte
om tidligere, så sker den genetiske evolution i op og
nedture, kompleksitet og dekompleksitet, og vi talte om at kompleksiteten
steg eksponentielt for efterhånden at finde et leje. Indtil hele systemet – eller
store dele af det – destrueres og gør plads til en ny eksponentiel udvikling.
Og vi talte om at udviklingen er fraktal, processen gentages inden i sig selv
i forskellige skalaforhold.
Jeg antager nu – ikke mindst fordi udviklingen er fraktal – at der ligger kaotiske processer bag udviklingen, og dermed at det leje som indfinder
sig, ligevægten, er en såkaldt strange attractor. 6 Dernæst antager jeg at fordi
vi nu befinder os i et genetisk miljø, naturen, så er en række ydre fysiske
forhold med til at afgøre denne ligevægt, for eksempel klima, vandmængde, jordbundsforhold eller menneskets udnyttelse af ressourcerne.
Det er ydre faktorer som afgør, hvor komplekst et givet økosystem kan blive?
Når det når et vist niveau, stabiliserer det sig omkring en ligevægt?
De ydre omstændigheder er desuden de andre økologiske systemer
som systemet grænser op til eller selv er en del af.
Systemerne har indflydelse på hinanden?
Det hele hænger sammen. Men ved ændrede ydre omstændigheder –
det kan være klimaændringer, tørke, meteornedslag, miljøforurening, indsættelse af fremmed flora eller fauna fra andre biotoper som bringer ubalance i systemet, brug af sprøjtemidler eller for eksempel, hvis man udsæt6
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ter genmodificerede afgrøder – så kan en ny proces af eksponentielt stigende kompleksitet sætte i gang.
En ny evolution, med andre ord?
Enten som følge af at der først er sket en masseudryddelse, dekompleksitet. Eller uden at dette
fald i kompleksiteten er gået forud.
Men det mest sandsynlige er nok at ydre påvirkninger medfører masseudryddelse, inden en ny
evolutionsproces går i gang.
Kurven går ned, før den går op?
Det er nok det mest typiske. Men det væsentlige med den genetiske kompleksitet er at evolutionen ikke sker som en glidende udvikling mod stadig større kompleksitet,
men at den tværtimod sker i disse ”ryk”, hvorefter systemet altid før eller
siden finder et leje, et stabilt niveau, og at der skal en ydre påvirkning til for
at rykke ved den stabilitet.
Når økosystemet er kommet i balance begynder det ikke af sig selv at skabe
nye arter, nye dyr eller planter? Ikke før der kommer en påvirkning udefra?
De skalafri netværk som er opbygget af de genetiske væsener – og det
vil jo i princippet sige alt liv på jorden – finder deres indre stabilitet, hvorefter arterne ikke forandrer sig. Og ud fra en biologisk betragtning er det
interessant, fordi det betyder to ting:
For det første, at alle arter i kraft af den variation der er inden for arten, på et hvilket som helst tidspunkt rummer potentialet for at gå ind i en
ny udvikling af selektion, reproduktion og mutation for at kunne overleve,
dersom der opstår nye fysiske omstændigheder.
For det andet, at arterne på en eller anden måde sørger for ikke at
mutere yderligere, når ligevægten er fundet.
Men hvordan er det så lige helt præcist at generne ikke gør arterne
mere specialiserede, mere anderledes, når ligevægten er indtruffet? Hvorfor
forandrer arterne sig ikke, når systemet har fundet sit stabile leje?
Fordi der ikke er nogen overlevelsesfordel ved at mutere yderligere?
Har du hørt om det her før?
Nej.
Gæt?
Ja.
Fandens godt gættet!
Når systemet er i balance, har alle arters behov tilpasset sig hinanden.
Hvis der alligevel indtræder en mutation i et enkelt individ i en enkelt art,
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så medfører det alt andet lige ikke nogen yderligere fordele, hverken for individet eller dets efterkommere, og mutationen bliver derfor ikke favoriseret i selektionen, fordi systemet i forvejen netop var optimalt.
I et co-evolutionært forløb har værterne skabt nogle gensidige overlevelsesbetingelser for hinanden, og der holder de hinanden genetisk i skak.
Og der er ingen fordel i at forandre sig, før omgivelserne forandrer sig?
Når generne ikke kan mutere til noget bedre elThe gene pool will become an
ler mere overlevelsesegnet inden for det system som evolutionarily stable set of genes,
har fundet sin balance, siger man at generne har fun- defined as a gene pool that cannot be
invaded by any new gene. Most new
det en Evolutionær Stabil Strategi. ESS bliver det og- genes that arise, either by mutation
så kaldt. – Og det er ikke det samme som jeg talte om or reassortment of immigration, are
quickly penalized by natural
før, da jeg sagde at generne har valgt en ”stabil stra- selection: the evolutionary stable set
tegi” i og med at deres evolution foregår vertikalt, i is restored. Occasionally a new gene
does succeed in invading the set: it
modsætning til memerne der har valgt en ”flygtig succeeds in spreading through the
gene pool. There is a transitional
strategi”, fordi de spredes horisontalt.
period of instability, terminating in a
Sig lige det igen…
new evolutionary stable set—a little
ESS, den Evolutionært Stabile Strategi, handler bit of evolution has occurred. By
with the aggression strateom at generne har udstyret deres værter med en ge- analogy
gies, a population might have more
netisk sammensætning som under de givne forhold than one alternative stable point, and
it might occasionally flip from one to
ikke kan blive bedre.
another. Progressive evolution may
Det jeg kaldte en Stabil Strategi – SS om du vil be not so much a steady upward
– handler om at generne kun har mulighed for at climb as a series of discrete steps
from stable plateau to stable plateau.
udvikle sig fra generation til generation og altså ikke
Richard Dawkins
The Selfish Gene, 1976 / 1999
kan udveksle arvemateriale individerne imellem.
Som var dét memerne kunne?
Det var den Flygtige Strategi; FS, om du nu vil lege med bogstaver.
Flygtig Strategi for memerne betyder at de kan flette sig ind og ud af
alle mulige memplexer, hvor de kan få fodfæste, og altså ikke behøver at
sprede sig lige så langsomt som generne.
ET KORT RESUME:
Stabil Strategi for generne betyder at generne
ESS: næste generation overlever
ikke kan springe fra vært til vært som det passer bedst hvis den ikke er for anderdem, men pænt må vente på en forplantning eller en ledes.
celledeling, så der kan opstå en ny generation.
SS: generne spredes kun fra geneEvolutionær Stabil Strategi betyder at generne ration til generation.
ikke har nogen fordel af at næste generation bliver FS: værterne kan udveksle memer
anderledes end den nuværende.
(og bakterierne kan udveksle
gener) horisontalt.
Fordi miljøet er i balance?
JK
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ker over en genetisk strategi for sin overlevelse, men at generne har skabt
en strategi som individet er programmeret med.
En genetisk strategi kan for eksempel være: ”Angrib en konkurrent.
Hvis han flygter, så forfølg ham; hvis han gengælder, så stik af”. Det kan
også være at udvikle en bestemt farve pels, bestemte mønstre på vingerne,
eller at fløjte kønt i parringssæsonen.
Hvis man er en solsort...
Eller Roger Whitaker. – Hvis man er en plante, kan den genetiske
strategi være ”sno dig op ad træstammer mod lyset” eller ”sæt torne på
stilken”, det er genernes strategi, ikke værtens.
Fordi det er generne der kæmper om overlevelse?
Following a major environmental
Og det er derved de sætter deres værter i stand change there may be a brief period of
evolutionary instability, perhaps even
til at gøre det samme. Men udelukkende for at de oscillation in the population. But
once and ESS is achieved it will stay:
selv kan overleve længe nok til at blive kopieret.
selection will penalize deviation
Dét som en ESS, en Evolutionær Stabil Strategi, from it.
Richard Dawkins
i praksis betyder, det er at når flertallet af medlemThe Selfish Gene, 1976, 1999
merne i en population har tillagt sig strategien, så
kan den som hovedregel ikke forbedres af en alternativ strategi, før omgivelserne ændrer sig.
Fordi resten af populationen består af individer som hver især forsøger at maksimere deres egen succes, så er den eneste strategi som holder, når
den først er udviklet, også den strategi som ikke kan forbedres af et andet
afvigende individ.
An ESS is a strategy that does well
Grunden til at strategien holder, er at den ikke kan against copies of itself.
Richard Dawkins
forbedres?
The Selfish Gene, 1976 / 1999
I sammenhængen. – Og så er det måske alligevel slet ikke så tosset at vi tog alt dette her med, for det gælder jo også for
mennesket: grunden til at vi genetisk set ser ud som vi gør, det er at der
indtil nu ikke har været nogen overlevelsesfordel i at være anderledes.
Ikke før homo liquens dukker op på banen?
Vores teknologi gør at overlevelsesfordelene fra nu af bliver nogle
andre, men for at generne skal kunne nå at udvikle en ny ESS der passer til
det miljø vi selv har skabt – eller er i gang med at skabe – så har de brug for
hundredvis af generationer. Ikke bare to eller ti.
Det er derfor vi er nødt til at opfinde psykofarmaka og transplantere både det
ene og det andet ind i vores hjerner, for at vi kan overleve i det miljø vi selv har udviklet? Evolutionen kan ikke nå at følge med?
Memerne er simpelthen nødt til at gå ind og over rule vores genetik,
når samfundet forandrer sig så hurtigt som det gør.
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Når vi lige nu ser ud og opfører os som vi gør – og har gjort det de
seneste 100-200.000 år – så er det, fordi vores genetiske sammensætning har
stabiliseret sig om en ESS, en strange attractor som vi kalder DNA-koden
for arten homo sapiens, en genetisk sammensætning som var optimal, da vi
gik rundt i naturen som jæger-samlere.
Du definerer simpelthen en hvilken som helst ESS, en Evolutionær Stabil
Strategi som en strange attractor?
I samspil med alle de andre Evolutionært Stabile Strategier som den
er omgivet af, ja. Og det er der sikkert nogen der vil give mig smæk for at
sige. For det har deres memer fortalt dem at de skal.
Og så er det i øvrigt min påstand at når generne overhovedet er i
stand til at udvikle en ESS, så er det netop, fordi mutationen, selektionen og
reproduktionen sker vertikalt fra generation til generation og derfor spreder
sig langsomt i populationen. Det er genernes Stabile Strategi; SS som gør at
der overhovedet opstår de her plateauer, hvor kompleksiteten har fundet et
leje og bliver liggende!
I modsætning til memerne?
Memerne spreder sig nemlig horisontalt, og derfor har de en flygtig
strategi som ikke nødvendigvis fører til balance.
Og dermed er der heller ingen strange attractor for memerne?
Ikke samme slags i hvert fald. Balancen kan godt indtræffe, men det
er ikke det typiske, sådan som det er med generne.
Derfor er min påstand, mit supplement til hyMemetisk
potese XII, om du vil, at memetisk kompleksitet kan
kompleksitet
udvikle sig på tre måder:
Men revolutionen bliver også industrialiDen ene mulighed er at kompleksiteten stiger seret, og da kommer det frem, at
ophobningen hænger sammen med
eksponentielt, indtil systemet møder en ydre be- teknikken som sådan og ikke med
at maskinerne ender med
grænsning som hæmmer den frie udvikling og brem- kapitalismen,
at kræve endnu flere maskiner. Ethvert
ser kompleksiteten, og derved finder memplexets kæmpende kollektiv må akkumulere
sine indtægter i stedet for at distribuere
kompleksitet et leje omkring en strange attractor.
dem. Det akkumulerer for at vokse og
øge sin magt. Hvad enten det er
Memerne finder en ESS?
borgerligt eller socialistisk, udsætter det
Det svarer til udviklingen for den genetiske retfærdigheden til senere for at opnå
magt og kun det. Men magten støder
på modstand fra andre magter. Den
kompleksitet.
skaffer sig udrustning og våben, fordi de
Det var den ene mulighed.
andre gør det samme, den akkumulerer
og holder ikke op dermed, før
Den anden mulighed er at memplexet er i kon- stadig
den dag, da den måske skal herske ene
stant forandring, hvor memer flyder ind og ud hele over verden.
Albert Camus
tiden, og vi kun ser et øjebliksbillede. – Danmark for
Oprøreren
eksempel. Vores traditioner og sprog og vaner og kultur står aldrig stille, og
vi udveksler memer med andre lande hele tiden. Der er ingen af os der taler
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dansk på samme måde som Christian IV gjorde, for eksempel. Eller som vi
selv gjorde for 40 år siden. Der er også kommet nye veje, nye grænser, nye
love, folkeskoler og biblioteker og en bro til Sverige i mellemtiden, og vi er
holdt op med at brænde hekse af, men landet er stadig Danmark.
Den tredje mulighed er at kompleksiteten stiger eksponentielt uden at
formå at finde et stabilt leje, en ESS, og derefter nedbrydes memplexet af sin
egen kompleksitet eller kompleksitets-ubalancen i forhold til omverden.
Det var det, hypotese XII sagde?
Og uanset om memplexet finder en ESS eller
Darwin pointed out the parallel
det ikke gør, så lever det hele tiden med samme risi- between species and different
languages: “We find in distinct
ko for udryddelse som de genetiske arter gør.
languages striking homologies due to
Hvordan det?
community of descent, and analogies
Hvis alle memplexets bærere forsvinder. Maya- due to a similar process of
erne, for eksempel: jorden udpines, regnen udebliver, formation ... A language, like a
species, when extinct, never ...
manglen på mad fører til optøjer og rigets gradvise reappears!
Susan Blackmore
kollaps; mayaernes kultur og samfund falder fra hinThe Meme Machine, 1999
anden, og alle deres memer er borte for altid. – Eller
computeren og kopimaskinen gør det én gang for alle af med den ædle
kunst at spritduplikere fra en maskinskrevet stencil.
Et eksempel på et memplex som finder et leje, en Evolutionær Stabil
Strategi, kunne for eksempel være en bageopskrift eller reglerne for en
sportsgren. Der kan være små mutationer fra gang til gang – din svigermor
giver dig en bageopskrift, men udelader lige præcis den væsentlige ingrediens som sætter prikken over i’et, men sandkage er nu en gang sandkage.
Eller Ludo: selvom reglerne varierer lidt fra familie til familie, så er der
sjældent nogen der indfører at man skal svare rigtigt på et spørgsmål for at
få lov til at slå med terningen. – Kan du huske at vi talte om populationer
”med og uden oprydning” i går? 7
Det var noget med biologi?
Bageopskriften og ludospillet følger samme
kurve som den biologiske population der rydder op
efter sig – eller lever i symbiose med nogle andre,
bakterier for eksempel, der står for oprydningen.
Symbiosen er en Evolutionær Stabil Strategi?
Nemlig. Det gavner ingen af dem der indgår i
symbiosen at lave om på den. Det gavner ingen af de
gener der indgår i symbiosen at lave om på den. Det
7
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samme gælder memerne i ludospillet. Det gavner hverken spillet som helhed, eller den enkelte regel i spillet at indføre en ekstra regel om, at hvis jeg
står på en globus, og du rykker forbi mig, så må jeg få et ekstra slag. Spillet
er i balance.
Men ellers er det faktisk svært at finde eksem- Jeg har gyldige grunde til at tro,
at den planet, den lille prins
pler på memetisk kompleksitet som finder et leje og
kom fra, var asteroide B612.
bliver der.
Denne asteroide er kun een
gang iagttaget i teleskop. Det
Det er mest et biologisk fænomen?
Mandens jakkesæt, måske. Det kan svinge lidt var en tyrkisk astronom, der
fandt den i 1909.
mellem enkeltradet og dobbeltradet, slipsenål eller Han forelagde sin opdagelse i
ikke-slipsenål, men ellers har memplexet ”mand i et langt foredrag på en interjakkesæt” stort set fundet en ESS, omkring hvilken national astronomikongres.
Men ingen troede på ham på
herremoden oscillerer fra år til år.
grund af hans påklædning.
Der er bare én jakkesæt-ESS på direktionsgangen Sådan er voksne.
hos Mærsk og en anden hos deres reklamebureau?
Heldigvis for asteroide B612’s
”And the twain shall never meet!” – Det der anseelse tvang en tyrkisk diktator under trussel om dødsstraf
sker, er jo at hvis et memplex af en eller anden grund sit folk til at gå i europæisk tøj.
ikke kan blive mere komplekst – for eksempel, fordi Astronomen holdt sin forelæsdets værter ikke har hukommelse til mere – og det ning om igen i 1920, iført et meheller ikke kan finde en stabil strategi, så deler det sig get elegant kjolesæt, og denne
gang var alle enige med ham.
og bliver til nye memplexer. Jødedommen havde tre
Saint-Exupéry
Den lille Prins
store retninger på Jesu tid – sadukæerne, farisæerne
og essenerne – de jødekristne var sådan set bare en fjerde retning. Indtil den
udelukkende bestod af ikke-jøder. I dag kan man tælle de første syv eller
otte ”retninger” inden for jødedommen, og de kristne retninger tror jeg slet
ikke at der er nogen der har tal på.
Kristendommen blev til katolicismen og protestantismen, da den ikke kunne
rumme både Paven og Luther på én gang, og siden er der bare opstået den ene nye
retning efter den anden?
Man kunne muligvis sige at katolicismen har fundet en ESS, i og med
at den bare ekskommunikerer folk der afviger fra memplexet, og organisationen er så velbeslået at det er umuligt at oprette et konkurrerende pavedømme.
Protestantismen, derimod, knopskyder i tide og utide?
Deler sig og deler sig. Samme slags udvikling har fundet sted inden
for videnskaberne. Da filosofien blev for kompleks, delte den sig i psykologi
og filosofi, og ud af filosofien kom logikken, etikken, sprogfilosofien og de
kognitive videnskaber, og sammen med computervidenskaben dannede
sidstnævnte så forskningen i kunstig intelligens.
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Og nu er områderne ved at blive så komplekse at selv professorerne ikke en
gang har overblik mere?
Fordi kompleksiteten er steget eksponentielt uden at finde et stabilt
leje. – Og gudskelov for dét! Ellers var videnskaberne jo gået i stå. Og religionerne med, for den sags skyld!
Det var dét vi boksede med i går? Den indre balance?
Vi nåede frem til noget i retning af at biotoperne har fundet balance,
men at kulturen ikke gør det, og at i det øjeblik vi regner os selv med i naturen, så er kulturen også i fare for at kollapse.
Fordi vores påvirkning af naturen er memetisk?
Hvor er du dygtig! – Og hvorfor finder memerne ikke et stabilt leje?
Fordi der ikke er nogen memetisk ESS, ingen evolutionær stabil strategi?
Og min påstand er at det er der ikke, netop fordi memerne spreder sig horisontalt. Det var ikke en
stabil strategi for generne at sprede sig horisontalt, og det er det heller ikke
for memerne. Det medfører usikkerhed om, hvilke gener eller memer som
bliver ført videre, og dermed er der heller ikke nogen sikkerhed for en coevolutionær udvikling.
Jeg vil derfor vove den påstand at det er derfor memplexerne efter
bedste evne beskytter sig mod udefra kommende memer der strider mod de
memer som i forvejen findes i memplexet.
Bibeltro fanatikere kæmper for at holde Darwin ude?
Fundamentalistiske ateister kæmper ihærdigt for at bestride Vorherres eksistens
Og begge holder de Aristoteles i hånden?
Den anden årsag til at det ikke er en stabil strategi for memerne at
sprede sig horisontalt, det er at det medfører at mulighederne for at optage
nye memer teoretisk set er ubegrænsede, og derfor kan memplexer bukke
under for deres egen kompleksitet. Kompleksiteten i sig selv såvel som
ubalancen mellem eller inden for systemerne.
Et eksempel på den selvnedbrydende kompleksitet ”i sig selv” er, for
eksempel, alle de memer jeg sidder her og forsøger at hælde i hovedet på
dig lige nu, for det er længe siden vi nåede grænsen for, hvad du kan holde
klart i hovedet på én gang, så om lidt tager vi en pause, og så går vi i gang
med menneskets evolution som ikke er nær så teoretisk at holde rede på. –
Har jeg ret?
Ja.
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Derfor kan vi nu præcisere hypotese XII fra i
Hypotese XII
går og sige at for memetiske skalafri netværk gælder,
som den burde have
at hvis de ikke finder en Evolutionær Stabil Strategi,
været fra starten
så når de et kompleksitetsniveau, hvor de må dele
sig, eller hvor kompleksiteten undergraver systemets egen levedygtighed.
Enten som følge af kompleksitetsubalance mellem systemerne, kompleksitetsubalance inde i systemet, eller at kompleksiteten simpelthen når et
niveau, hvor den er hæmmende for sin egen udvikling og systemets videre
overlevelse. Alt sammen, fordi memerne spreder sig horisontalt og har en
Flygtig Strategi som ikke sikrer en Evolutionær Stabil Strategi der kan lejre
sig omkring en strange attractor.
I modsætning til generne?
Og det var dét der var problemet med hypotesen i går: at vi ikke
kunne lave den distinktion mellem gener og memer.
Du skånede mig simpelthen for memerne i går?
Kom ikke og sig at jeg ikke viser hensyn over for en dame!
Har du overhovedet givet mig et konkret eksempel på et memplex som bukker
under på grund af kompleksiteten i sig selv? Eller har du også skånet mig for det?
Talte vi ikke om Sovjetunionen i går? Planøkonomien som skaber så
meget bureaukrati at hverken økonomien eller bureaukratiet kan arbejde
effektivt?
Jeg er vist ved at trænge til en pause!
Vi tager lige et kig på hypotese XIII, og så tager vi pause. – Fortæl!
Hvorfor det?
Kulturel turbulens
Hvad handlede den om?
Det var den vi havde fat i før... Kompleksitetsuba- Growth appears from
disequilibrium, not balance.
lancer kan eksplodere med et brag.
Margaret J. Wheatley
Leadership and the New Science, 1999
Verden består af systemer inden i systemer, og
grunden til at vi kan skelne det ene system fra det andet, er at de afgrænser
sig fra hinanden på den ene eller den anden måde. Det gælder fysiske systemer som vi har inden for termodynamikken, det gælder biotoper som vi har
inden for biologien, og det gælder memetiske systemer som kulturer, religioner, nationer, økonomier og memplexer i det hele taget.
Fordi jeg skånede dig for memerne i går, kunne vi ikke tale om memplexer i forbindelse med termodynamikken.
Men det kan vi nu?
Nu kan vi nemlig begynde at lege med termodynamikken i kulturel
sammenhæng. Dét som termodynamikkens anden lov i sin helt basale og
klassiske form handler om, er at mængden af energi i et lukket system er
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konstant, og inde i systemet vil energien altid gå mod ligevægt, uorden, øget entropi. Og hvis der kan ske en overførsel af energi mellem to systemer,
så vil bevægelsen af energi altid gå fra systemet med høj energi til systemet
med lav energi.
Hvis den ene ende af gaflen er varm og den anden ende af gaflen er kold, så
vil temperaturen udjævnes, den varme ende vil ikke blive varmere og den kolde ende
ikke koldere?
Præcis. Med mindre vi anvender energi på at gøre den varme ende
varmere og den kolde ende koldere. At øge forskellen mellem to systemer
kræver energi. Som for eksempel, når vi opvarmer en spraydåse med hårlak.
Som er dét man ikke må, så eksploderer dåsen?
Hvis ikke barrieren mellem dåse og ikke-dåse er tilstrækkelig stærk,
så eksploderer dåsen, når trykket inde i dåsen er blevet for stort i forhold til
omgivelserne, ja. Man kunne også øge trykket – og dermed varmen – inden
i dåsen, ved at klemme dåsen sammen og gøre den mindre; skabe overtryk,
med andre ord.
Så ville dåsen også eksplodere?
Præcis. Eller vi kunne lukke mere gas ind i dåsen, tilføre den flere
molekyler, simpelthen, uden at ændre på dåsens størrelse.
Det ville også skabe overtryk?
Og nu kommer min parallel til memerne: hvis vi i et lukket system
tilfører flere molekyler eller mere energi, så stiger trykket. Og hvad der ikke
er mindre væsentligt: det stiger i forhold til omgivelserne! Hvis vi i et lukket
system skaber flere memer eller tilfører mere energi, og dermed skaber øget
memetisk kompleksitet, så stiger trykket også dér. I forhold til omgivelserne. Der opstår en memetisk ubalance. Og hvis vi ikke lukker trykket ud
gradvist, eller anvender ekstra energi på at forstærke barrieren rundt om
systemet, så eksploderer dåsen med et brag!
Kulturen?
Økonomien, nationalstaten, forholdet mellem Vesten og Mellemøsten, Europa og Nordafrika, de sekulære samfund og den religiøse fundamentalisme. Så længe vores memer bliver mere og mere forskellige, og kompleksitetsubalancerne mellem systemerne vokser; så længe vi bliver ved
med at øge forskellene mellem systemerne og samtidig bygger barriererne
mellem dem stærkere og stærkere, desto større bliver braget, den dag barriererne brister. Og før eller siden vil de briste, for vi kan ikke i en tid med
global kommunikation og mem-udveksling på tværs af grænserne opretholde alle barrierer.
Før eller siden vil de ulige forhold mellem Nord og Syd briste med et brag?
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Hvis vi ikke tager trykket gradvist, så vil de briste med et brag over
hele linien: Mellem Vesten og Østen. Religion og videnskab. Rig og fattig.
Nationalist og kosmopolit.
Er de ikke allerede i gang med dét?
Jo. Og derfor ville det også være klart at foretrække, hvis religiøse
ledere og statsmænd og professorer, og i det hele taget toppen inden for alle
memplexer, holdt op med at insistere på at ”de andre” er idioter eller uoplyste halvhjerner eller ondskabens akse, eller hvad der nu er gængs retorik.
Det er nu vi skal tage trykket mellem systemerne, ellers kommer der bare
flere eksplosioner!
I bogstaveligste forstand?
I den grad! – Eller måske skulle man rette kritikken et andet sted hen
også, og sige at nu må det eddermame snart være på sin plads at medierne
begynder at fortælle om dem der løser problemer, i stedet for kun at promovere dem som skaber problemerne! Jo mere vi afgrænser os fra hinanden; jo
dybere vi graver grøfterne og jo højere vi bygger barriererne, desto farligere
bliver udvekslingen af memer og energi og aktivitet!
På den anden side, dersom der slet ikke var grænser, og vi alle sammen bare fes ind og ud mellem hinanden, så ville det jo føre til den rene
entropi. Hvis hele verden blot blev ét stort, åbent system uden lokale undersystemer. Hvor ville her dog blive gabende kedsommeligt!
Kulturentropi?
Tænk, hvis vi lige pludselig alle sammen en dag var blevet svenskere!
Og hele verden spiste Kalles Kaviar og drak letøl?
Hvor hujende hamrende henrivende ville dét måske være? – Eller tag
Danmark som eksempel: vi har levet i vores egen lille afgrænsede boble
siden Anden Verdenskrig. Og se hvor jammerligt kedsommeligt her var,
indtil vi slækkede på barriererne og lukkede nogle immigranter ind!
Og blev medlemmer af EF?
Og fik MTV. Jeg ville være kvalt for længe siden, hvis vi ikke var nået
videre end til Morten Korch og ”Der sidder en vovse i et vindue”!
Vi er nødt til at udveksle memer for ikke at gå i stå?
Sådan er det på det individuelle plan, på det nationale plan, kulturelt
og religiøst, og på det globale plan. Hvis vi ikke har systemer og grænser, så
fiser det ud i den rene entropi. Men hvis vi opretholder kunstigt stærke barrierer mellem systemerne og øger kompleksitetsforskellene, så eksploderer
forskellighederne med et brag! – Eller flere!
Eller tag noget så konkret som det eksempel vi brugte i går: Når vi
kommer fra vores memetisk højkomplekse samfund og lægger en memetisk
© Lene Andersen, december 2015, andersen@andersenske.dk
Find altid seneste udgave på www.baade-og.dk

117

højkompleks fabrik ud i en memetisk lavkompleks afrikansk landsby, hvad
sker der så?
strækning på den afrikanske
Så ødelægger det den lokale afrikanske øknomi; det Denne
vestkyst har altid været velsignet med
ødelægger den memetiske infrastruktur? Vi har sat en kro- varmt havvand, et mildt klima og
masser af frugt og fisk. Men så kom
kodille ud i Utterslev Mose?
”udlændingene og tømte havet”, siger
Babacar Diop, der i dag er
Vi har nedbrudt barrieren mellem et højkom- 42-årige
arbejdsløs.
plekst og et lavkomplekst system på en uheldig måde. Industritrawlere fra Frankrig, Japan,
Kina og Sydkorea kom til i så store
Personligt vil jeg udtrykke det sådan at energi- antal, at det efterhånden blev sjældent
fange tun og hajer. ”Japanerne tog
eller mem-udveksling medfører bevægelse, forny- at
alle de store fisk”, siger 26-årige
else, turbulens. Men turbulens er ikke nødvendigvis Moustafa Elhadj Sow, der er
skibsmaler i fiskerbyen Mbour, der har
af det onde, det er graden af turbulens der er afgøren- 300.000 indbyggere. ”Nu er der kun
tilbage”.
de for, om resultatet er godt eller skidt. Hvis dåsen sild
Nogle af byens indbyggere har derfor
eksploderer, er turbulensen destruktiv; hvis vi grad- fundet en alternativ indtægtskilde: De
smugler senegalesere og andre vestvist udveksler trykket mellem systemerne, skaber afrikanere de næsten 1.300 kilometer
til Spaniens Kanariske Øer, så
turbulensen fornyelse og – i memetisk sammenhæng nordpå
de kan forfølge det, de lokale aviser
– udvikling. Dynamit og dynamik kunne vi også omtaler som ”Drømmen om El Dorado”
– job i Europa.
Meg Bortin, New York Times
kalde det. Dynamik er godt, dynamit er noget rigtigt
Politiken 21. juni 2006
lort!
Det er omvæltningernes omfang der afgør, om det bliver til glæde og
gavn, til øget velstand og en masse spændende udfordringer for folk, eller
om det medfører bølger af arbejdsløshed, uro, udhuling af naturressourcerne, etniske konflikter og kriminalitet. Uden turbulens overhovedet, ville vi
kede os til døde. – Ikke en gang hurtigt, men fandens langsomt!
Men det er vel ikke kun forskellene i memplexernes kompleksitet der er problemet, det må vel også være afgørende, hvad de går ud på? Hvad de indeholder?
Selvfølgelig. Kommunismen, nazismen og demokratierne, de politiske memplexer i første del af det tyvende århundrede, var materielt og ideologisk set nogenlunde lige komplekse; alligevel gav det destruktiv turbulens, når de stødte sammen. Men det handler også om at finde den rette balance. Det rette omfang af memernes blanding med hinanden. Hvor hurtigt
det er nødt til at gå, simpelthen. Det er i mødet mellem kulturerne at verden
bliver interessant, men det er også i mødet mellem kulturerne at det går
galt. Det handler om at finde den rette balance. – Men clash i indhold og
clash i kompleksitetsforskel kan jo forstærke hinanden!
Når de hidtidige barrierer mellem det teknologisk og videnskabeligt højkomplekse vesteuropæiske sekulært kristne memplex og det teknologisk og videnskabeligt set lavkomplekse mere eller mindre koranfundamentalistiske arabisk-muslimske
memplex bliver trukket bort af globaliseringen og 12 tegninger i en avis, så er der
lagt i kakkelovnen til dynamit og turbulente tider?
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Bingo! Og det bliver kun værre, hvis vi ikke bærer os snedigt ad.
Og hvad er så ”snedigt” i den forbindelse?
Det tager vi, når vi har været igennem evolutionen!
At mindske turbulensen? Mindske ekstremerne? Du kan da ikke bare sidde
der og sige at vi skal bære os ”snedigt” ad og så ikke sige mere!
Vi kigger på det, når vi har været menneskets evolution igennem, for
så har vi nemlig forudsætningerne for at forstå, hvorfor vi mennesker tænker og handler som vi gør, og så kan vi sætte det ind i en langt større sammenhæng!
Kulturel kondens
Nu skal vi bare lige have én ting mere med om
memerne, og så skal vi have noget sukker til hjernen! “When you think about a variable,
the evolution of it must be influ– Hvis vi nu lige leger lidt med memkurven som kol- enced by whatever other variables
it’s interacting with. Their values
lapser...
must somehow be contained in the
Med tiden ud ad x-aksen og kompleksiteten op ad y- history of that thing. Somehow
their mark must be there.”
aksen.
Doyne J. Farmer
Quoted in James Gleick, Chaos, 1987

Ved du hvad den graf også forestiller?
Nej?
En pendulepoke. Den viser, hvordan kompleksiteten stiger og falder på dét sted i kulturens
meta-memplex-netværk, hvor en pendulepoke tager
form. Først danner den et memetisk knudepunkt i
tiden, en fortætning; kompleksiteten i den del af kulturen bliver høj, men efterhånden som anomalierne
bliver flere og flere, disintegrerer den gradvist, og
kompleksiteten i området styrtdykker. Aktiviteten
fortsætter til et andet område i kulturens meta-memplex, hvor kompleksiteten så får lov at udvikle sig og danne et nyt knudepunkt i tiden.
Som al tænkning eller kulturel aktivitet i den epoke så er nødt til at stå i forhold til?
Præcis! Og når epoken er forbi, er der kun aflejringerne af memerne
og deres fordums kompleksitet tilbage.
Som kan spores i vores sprog og kultur og er med til at danne vores virkelighed? Det er altså langt ude!
Men dejligt abstrakt, ikke?
Cornelius Magnussen kunne ikke sidde og fortætte kompleksiteten i sin teori
om alting, hvis det ikke havde været for traditionen med Hegel og Marx. Hegel og
Marx havde ikke været noget uden skolastikerne og deres snørklede gudsbeviser som
udsprang af tanken om det perfekte system. Skolastikerne havde ikke været noget
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uden Aristoteles og Platon og deres forsøg på at forklare verden og dens perfekte
sammenhæng.
Det vedkender jeg mig.
Du er skolastiker...
Du er vist ved at gå sukkerkold!
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∆ΙΑΨΑΛΜΑΤΑ VIII

Og så var det jo lige, at man begyndte at undre sig over, om ikke alle de der
Århushistorier og Molbohistorier i virkeligheden taler sandt? Der gik
verden og frygtede en epidemi af fugleinfluenza, og så viste det sig, at
Jyllandspesten smittede meget hurtigere! Med epicentrum i Viby J., hvor det
første udbrud fandt sted den 30. september 2005, spredte Jyllandspestens
kombination af rethaverisk dumhed og snæversyn sig som en steppebrand,
først østover, og siden mod syd, og ud i den ganske verden.
Spørgsmålet falder derfor ganske naturligt: Hvad skal vi egentlig med
Jylland og jyderne? ”Jylland, du er høvedlandet”, som der står i Andersens
sang. Men burde vi ikke bare én gang for alle kappe båndene til dette
høvedland og lade rigsfællesskabets grænse gå ved Lillebæltsbroen?
Gavner jyderne Danmark? Hvilken nytte gør det overhovedet for et
kulturland som Danmark at have en sådan samling kræftceller på sin
finanslov? Disse utålelige jyder, hvis eneste mål her i tilværelsen er at køre
for stærkt på motorvejene for at komme til Tyskland og hente billigt øl.
Hvad skal vi med dem?
Ikke alene hørmer hele høvedlandet af gylle fra deres EU-finansierede
svinefarme – som de ikke en gang selv kan spare sammen til, fordi de er
underuddannede og dovne, og derfor er nødt til at have os andre til at finansiere sammen med deres motorveje – der breder sig også sammen med Jyllandspesten en dunst af alt, fra råddent blomstervand til dét, der er værre,
så snart man giver dem den mindste taletid på deres bondske dialekt. – Det
kan i den forbindelse oplyses, at det ikke hedder hverken ”en hus” eller ”æ
bonderøw”, og ”sort” hedder heller ikke ”sårt”. Lær dog i det mindste at tale
dansk, hvis I vil være med i Danmark!
Med hvilken ret kalder disse jyder sig overhovedet et folk? Ja, jeg
spørger bare! Hvorledes har jyderne nogensinde bidraget til verdenskulturen? Bortset fra stormønstrede spinlon-kjoler fra Brande-egnen, fodformede
sko med velcro-luk og idéen med at komme bearnaisesovs på pizza; hvad er
der så nogensinde opfundet eller produceret i Jylland?
– Nå, ja, Legoklodsen... Velkommen til det 21. århundrede!
Fra Sjælland udgår hjertestammen i det danske åndsliv med mænd
som N.F.S. Grundtvig, Søren Kierkegaard og Georg Brandes, fra Fyn har vi
store kunstnere som H.C. Andersen og Carl Nielsen, og fra Bornholm Mar-
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tin Andersen Nexø. Hvilken form for kultur har høvedlandet nogensinde
præsteret, bortset fra Jodle Birge og Susi og Leo?
Og som om det ikke var nok, så kræver de – krævementalitet, dét har
de, de bondesnu jyder! – så kræver de, at vi andre godtroende danskere skal
åbne vores samfund for deres indvandring, uden det mindste tegn på vilje
til at ville integrere sig og blive danske.
Ét er, at de hærger Strøget om sommeren og i deres ”kartoffelferie”
som turister i den tro, at de dermed har ”vist børnene København”. (Når
jyderne er hjemme i Jylland, så er ”køwenhavnere” hvem som helst, der
kommer fra Sjælland. Men når de først kommer herover, så er København
skrumpet ind til Strøget samt et par sidegader, hvor de i øvrigt fortsat går
og leder efter Daells Varehus. – Er de alle sammen analfabeter, eller har de
bare ikke opdaget landkortet i Jylland?)
Som turister er jyderne dog i det mindste nogenlunde genkendelige
med deres Fjällräven rygsække, voluminøse overskæg, kiksede stålbriller
og pandehår med striber efter kammen.
Hvad der er meget værre, er, at nu har jyderne selv indset, at der ikke
er noget i Jylland at blive for og vælter ind over København. Ikke alene har
de gennem generationer infiltreret vores politistyrker; der begynder også at
dukke langt flere biler med anhængertræk op i gadebilledet. Desuden er det
jyderne, der jobber ejendomspriserne op med alle deres sorte penge, som de
har tjent ved at gå og bygge udestuer for hinanden, mens vi andre, blåøjet
og troskyldigt, har betalt for deres motorveje. Derfor er det nu nået dertil, at
det er blevet nødvendigt at overplastre Islands Brygge og samtlige tilbageværende åndehuller og friarealer i København med dertil nyopførte lejekaserner for at få plads til dem alle sammen. Og når det først er nået dertil,
så vil de jo ikke længere nøjes med de selvbyggede udestuer, de er vant til
at bo i hjemme i Jylland, nej så skal der også bekostes havneudsigt, køkkenelementer i rustfrit stål og parketgulve! Alt sammen i integrationens hellige
navn! Efter en tid begynder de sågar at gå til frisør herovre, rager overskægget af og køber deres tøj andre steder end i Føtex, så genkendeligheden
mindskes, og det viser kun, hvor lumpne og udspekulerede jyderne er!
Med sig slæber de desuden deres fundamentalistiske præster og et
livssyn, som ikke tillader hverken indvandring fra andre egne af verden
eller et åbent og moderne samfund, baseret på kulturel mangfoldighed og
gensidig respekt! Så snart jyderne er i byen, er der kun én kultur, som er
tilladt: den jyske! Jyllandspesten griber om sig! Men spar mig for deres
uudholdelige, selvhøjtidelige, forstokkede og flæbende præster – bu-hu
tudefjæs! – som først tager patent på alt, hvad der er dansk, så vi andre får
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kvalme bare ved synet af et Dannebrog, og dernæst får gennemført en lov,
så man ikke en gang har lov til at kaste op ud over flaget endsige pisse på
det eller brænde det af! – Hvem sagde ytringsfrihed?
Kan et så tilbagestående folk overhovedet integreres i Danmark?
Nej.
Konklusionen er derfor klar: jyderne må være rede til at finde sig i
hån, spot og latterliggørelse!
Og hvis de ikke vil høre, så må de føle! Lad os, punkt ét, udvise deres
præster, punkt to, lukke Lillebæltsbroen, jo før jo bedre, og først åbne den
igen, når jyderne har lært at tale ordentligt og begå sig som voksne mennesker i en globaliseret verden!
Alternativt kan vi udstykke hele halvøen til sommerhusgrunde og se
at få skidtet solgt til tyskerne, så vi kan få råd til flere hospitaler og sikre
efterlønnen. Ikke mindst til de indvandrere, som er kommet hertil siden
60’erne for at udføre alt det arbejde, vi andre ikke selv har gidet udføre.
– Tyskerne har stået i Fredericia før, ærgerligt, at de tog hjem og ikke bare
fortsatte til Skagen!

Enkelte, der har læst denne tekst, har ligefrem frarådet mig at publicere den.
Af frygt for konsekvenserne. Men skal vores humor nu pludselig til at styres af fine fornemmelser? Skal debatten? Endda over for et mindretal! Hvad
er nu den af? Er det ikke selvcensur? Bruger vi den slags her? I Danmark
kan man jo gøre grin med alle, ikke sandt? Det er jo bare ord. Ord er jo bare
noget, man siger. Og det er jo kun ment for sjov. Skulle man nu til at lægge
bånd på sig selv? Hvor vil dét ikke føre hen? Krænkelse af ytringsfriheden?
– Det er fandeme uhyggeligt, du!

Tilbage til Cornelius og Tenna
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Nå, lad os så komme i gang! – Fik du chokolade?

Menneskets
evolution

psychological spaces of humans
Og en kande isvand fra køkkenet, sågar! Det virker The
are attuned to the environment of
thousands of years of hunting and
som om det er rygtedes at du er flink i dag...
gathering. Consequently, we cannot
Good news travel fast!
expect our intuitions about which
are projectible to be
Og så skulle vi i gang med dét vi egentlig skulle properties
successful in environments that wildly
diverge from those present during our
snakke om: menneskets evolution?
evolutionary history.
Peter Gärdenfors
Det var jo dét jeg lovede dig i går: Hvor komConceptual Spaces, 2000
mer mennesket fra?
Ud over generne og memerne?
Hvad er det for nogle gener og memer som har skabt os? Hvad er vi
fra evolutionens side skabt til at være for nogle mærkelige størrelser? Hvorfor har vi denne her ubændige trang til chokolade og fede spiser, når vi ved
at vi ikke kan tåle det? Og kan vi forklare, hvorfor så mange af os slet ikke
trives i det samfund som vi rent faktisk har skabt?
Og som er i gang med at gøre os alle sammen til Homo Liquens?
På den fede eller den rigtigt-rigtigt ufede måde. – Som art har vi mere
end 150.000 år på bagen; størstedelen af de religiøse memer som vi slår hinanden ihjel over, er mindre end 2-3.000 år gamle. Kløften mellem den rige
del af verden og den fattige del af verden stammer fra en kolonialisme som
ikke er mere end 500 år gammel. De ideologiske memplexer som har eskaleret hele våbenkapløbet og anbragt os i et eksistentielt tomrum, er mindre
end 200 år gamle.
Relativt nyt, med andre ord?
Burde vi ikke være i stand til at tage os sammen, løse vores problemer
og leve side om side med noget mere konstruktivt at tage os til end at slås?
Der er rigeligt af både mad og vand, hvis vi bare kunne finde ud af at fordele det lidt mere ligeligt. – I hvert fald indtil indlandsisen smelter og tørken breder sig. Men altså i princippet? Og uden at kede os ihjel bagefter...
Det er i virkeligheden dét som er hele humlen bag Cornelius Magnussens
store memplex som forsøger at forklare alting? Han vil redde verden!
Årh klap i!
Det er nysgerrigheden efter at finde ud af, hvordan verden hænger
sammen! – Begyndte du måske ikke selv at undre dig, da jeg prikkede til
dig i går?
Og nu har de spærret dig inde!
Hvorfor altid være så kedelig?

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

125

Dét jeg vil, er at finde sammenhængen! Sammenhængen i alle de omvæltninger som vi er i gang med i øjeblikket. Min pointe med at kigge på
evolutionen, er at vi slet ikke er egnede til at leve i det samfund vi selv har
skabt!
Tror du, du kan lave om på det?
Så gal i låget er jeg trods alt ikke! – Hvis jeg bare vidste, hvad det er
for nogle piller jeg har fået i dag; de virker vanvittigt godt, synes du ikke?
Klart!
Nå, men det var så mennesket vi skulle tale om!
Vores genetiske fundament har udviklet os til at gå rundt ude på savannen og jage nogle bøffer, og til at søge ud mod kysten for at fiske noget
aftensmad; til at kradse i jorden efter velsmagende rødder og plukke frugter
fra træerne, og ikke mindst til at tage den med ro og hygge os med hinanden omkring en god historie og noget yngelpleje.
Alle de mærkelige undskyldninger vi bruger for at arbejde 60 timer
om ugen, så vi kan sove dårligt og ikke har tid til at være sammen med
vores børn, dem er vi slet ikke biologisk udstyret til at kunne leve op til.
Det interessante er nemlig at fænomenet foran- I established the four castes, which
to the different types of
dring, og tanken om at verden ændrer sig, og at vi må correspond
guna and karma. I am their author;
ændre os med den, er en relativt ny opfattelse. Hele nevertheless, you must realize that I
beyond action and changekonceptet ”fremskridt” har simpelthen slet ikke eksi- am
less. Action does not contaminate
steret i størstedelen af menneskets historie. Derfor er me. I have no desire at all for the
fruits of action. A man who undervores hjerner slet ikke gearet til at vi konstant skal stands my nature in this respect will
omstille os, sådan som der hele tiden bliver skreget never become the slave of his own
activity. Because they understood
op om for tiden. Indtil, hvad der i evolutionsmæssig this, the ancient seekers for
could safely engage in
sammenhæng er ”for små ti minutter siden”, gik al liberation
action. You, too, must do your work
kultur ud på at forhindre forandringer. Forandringer in the spirit of those early seers.
Bhagavad-Gita
blev udelukkende anset for at være noget uorden. Og
indtil for ganske nyligt var det udelukkende i den judeo-kristne kulturkreds
vi overhovedet kendte begrebet og værdsatte det.
Fremskridt?
Det er med andre ord ikke alverdens animistiske jægersamlerkulturer
eller religiøse bondesamfund der er mærkelige, det er os!
Vores idéer om forandring, tanken om at påvirke sin skæbne, kravet
om at planlægge sin egen individuelle fremtid – begrebet fremtid i det hele
taget – er globalt og historisk set anomalier. Memetiske anomalier som vi
slet ikke er genetisk udstyrede til at leve op til. Slet ikke i dét øjeblik forandringerne har fået det ufattelige omfang som de er ved at få i øjeblikket.
Men verden forandrer sig jo? Hvad så?
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Så var det måske en idé at finde ud af, hvorfra anomaliet ”fremskridt”
kommer, i hvilket omfang det er godt, og i hvilket omfang det er skidt, og i
hvor høj grad man som individ har tænkt sig at være slave af det. Og det er
blandt andet derfor vi skal kigge på evolutionen!
Så Cornelius Magnussen kan lave verden om?
Så meget knald i låget har jeg trods alt ikke! At tro at alt det sludder
jeg sidder her og siger, at det kommer til at gøre nogen større forskel, det
har jeg dog – tak for tilliden i øvrigt! – gudskelov tilstrækkelig med selverkendelse til ikke at regne med!
Nej, helt grundlæggende, årsagen til at jeg har tænkt over alle de her
ting, det er for at forsøge at finde en forklaring på, hvorfor verden ser ud
som den gør.
Og hvor den er på vej hen?
Men det udsprang jo lige så meget af tv-serien.
Og nysgerrigheden efter at komme til bunds i, hvem vi er, udsprang så af
den?
Menneskets
Det er nok ikke helt løgn.
Så hvad er vi så for nogen?
selverkendelse
Ja, det er jo lige dét!
ser vi det, som i tidligere
Det centrale punkt i min jagt på at finde ud af, Saaledes
Tider beskæftigede Mænds modne
hvem vi er som mennesker, er evolutionen af vores Aand, hvad Kundskabsindholdet
angaar sunket ned til Viden, Øvelse
helt exceptionelle kognitive evner. Uanset, om vi er og selv Leg for Barnealderen, og i
pædagogiske Fremskridt
jægersamlere inde i urskoven eller midt på Manhat- Barnets
genkender vi Verdens Dannelses
tan, så er vi fantastiske! Men hvor kommer vores Historie som tegnet efter et
Skyggerids. Denne fortidige
selverkendelse fra? Vi er formodentlig det eneste dyr Tilværelse er den almene Aands
allerede erhvervede Ejendom.
der ved at vi selv er her!
Hegel
Åndens fænomenologi, 1807
At vi går oprejst og har en finmotorik som gør
os i stand til at betjene en hammer, er selvfølgelig interessant, og det
hænger naturligvis sammen med vores mentale evner og høje intelligens –
vi er jo en co-evolutionær vært – men dét som vi for alvor skal kigge på, det
er, hvordan sproget opstod, og hvordan vi fik både en selvbevidsthed og et
begreb om tid.
Altså de otte andre mysterier som du indledte med i morges?
Og til det har jeg så delt vores evolution op i de førnævnte epoker.
Spædbarnsepoken, småbørnsepoken, barndomsepoken og puberteten?
Som knytter sig til de forskellige arter der er gået forud for os; australopithecus, Homo habilis, homo erectus og arkaisk homo sapiens, og
epokerne knytter sig desuden til vores selverkendelse og vores evne til at
reflektere over os selv og verden og de andre individer omkring os.
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Og hvorvidt evolutionen af vores kognitive Thus, the time course of human,
morphological evolution shows
eller erkendelsesmæssige evner er sket som en glat, periods of very rapid, and
progressiv udvikling mod stadig højere og højere fundamental, change—for
instance, in the transitions from
intelligens og højere og højere selvbevidsthed, eller ape to australopithecine about 4
million years ago, then to Homo
om det er sket mere i ryk, det er vanskeligt at sige.
erectus 2 million years ago, and
Intelligensen kunne altså godt udvikle sig i hop, finally to Homo sapiens 200.000
years ago.
men ikke med de abrupte fald som normalt går forud for en
Merlin Donald
Origins of the Modern Mind, 1991
stigning i kompleksiteten? Ingen dekompleksitet?
Det ville i hvert fald være mærkeligt, hvis
arter som var mere intelligente end andre pludselig
forsvandt, og at det derefter var de mindre intelligente arter som stod for den videre evolution mod
stadig højere og højere intelligens; stadig mere og
mere komplekse kognitive evner. Så hvis vi tegner
en graf, må vi formode at intelligensen – for at nå
frem til vores nutidige niveau – enten har bevæget sig som en jævn eksponentielt stigende kurve, eller at den har formet sig nærmest som en trappe
med plateauer undervejs. – Men dét som jeg i virkeligheden vil frem til, når
jeg nu har inddelt evolutionen i de her fem epoker, det er at jeg sammenligner fylogenesen med ontogenesen. – Og hvad tror du så det er?
Fylogenese og ontogenese?
Fylogenese og
Vi talte om fyla tidligere, kan du huske hvad
ontogenese
det var?
In the standard phylogenetic
Det var sådan noget ligesom arterne?
chronology, chimpanzeelike
metamorphose into
Fyla er de helt grundlæggende anatomiske de- ancestors
australopithecines, who become
sign som blev lagt fast lige så snart evolutionen skab- archaic hominids, who become
us. In the standard ontogenetic
te flercellet liv. Fylogenesen er det udviklingsforløb chronology newborns metamorvores art har været igennem lige siden den cambriske phose into children, who become
adolescents, who become us.
eksplosion for 570.000.000 år siden, da alle fyla blev
The second chronology is never
skabt.
just a recapitulation of the first.
put it crudely, we do not go
Fylogenesen er altså i vores tilfælde udviklin- To
through a “chimp” stage, followed
gen fra flercellet organisme til hvirveldyr til pattedyr by an “australopithecine” stage,
followed by a “human” stage as
til primater og endelig til de humanoide arter og os we grow up.
Merlin Donald
selv. – Hvad er så ontogenesen?
A Mind So Rare, 2001
Det ved jeg ikke.
Hvad betyder ”genese”? – Det har ikke noget med Genesaret Sø at
gøre!
Det havde jeg heller ikke regnet med. Men jeg ved ikke, hvad det er.
Hvad hedder Første Mosebog på engelsk?
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Genesis?
Og hvad begynder bogen med?
I begyndelsen skabte Gud…
Noget har du da i det mindste fået ud af at kommer her! – Så hvad
betyder ”genese” så?
Begyndelse?
Der var lige præcis 50 procents chance! – Det betyder skabelse!
Fylogenesen er evolutionen af en art helt tilbage fra fyla; fra den første fremkomst af grunddesignet og frem til artens udseende i dag. Det
behøver altså ikke kun at dreje sig om menneskene og vores forfædre, alle
arter har en fylogenese.
Ontogenesen er udviklingen af det enkelte individ; fra undfangelse
og frem til det voksne individ. – Og hvad er det så man gør, hvis man siger
at man sammenligner ontogenesen med fylogenesen?
Sammenligner det enkelte individ med artens udvikling?
Hvordan ser et menneskefoster ud?
Nevertheless, theories of evoluAh! Fosteret gennemgår samme udvikling som hele tion and development must agree
basic principles. We are deevolutionen har gennemløbet? Fra en enkelt celle og frem on
scribing the same beast, after all,
and evolution can affect developtil det færdige menneske!
mental variables. A dispassionate
Det samme gør alle andre dyr i vores fyla. Fra judge would probably say that
en enkelt celle udvikler hvert foster sig gennem noget humans are just chimpanzees
with a slightly different developder minder om det forløb som hele arten har gennem- mental bioprogram. A human
starts with essentially the
gået, indtil det fødes eller udklækkes. Det sjove ved fetus
same brain design as a chimpandet er at hvis du ser fostre fra samme fyla; et fiske- zee fetus but develops the blueprint in a different way because
foster, et kyllingefoster, et krokodillefoster, et abefos- of evolutionary changes in the
ter eller et menneskefoster tilstrækkeligt tidligt i for- regulatory genes that control
relative growth.
løbet, så kan du faktisk ikke med det blotte øje se,
Merlin Donald
A Mind So Rare, 2001
hvilken art det ender med at blive.
Fordi vi stammer fra samme fyla?
Evolutionen bygger oven på dét der allerede eksisterer, og ontogenesen afspejler i grove træk den fylogenetiske udvikling.
Individets udvikling afspejler artens udvikling?
I grove træk. – Dét med ”de grove træk” er vigtigt! For ellers skulle vi
alle sammen være krybdyr, inden vi blev mennesker, og sådan hænger det
trods alt ikke sammen!
Men det jeg så gør, det er at jeg med menneskets evolution sammenligner fylogenesen med ontogenesen; jeg går altså den modsatte vej og sammenligner artens udvikling med den udvikling det enkelte individ går igennem fra spæd til voksen.
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Spædbarnsepoken, småbørnsepoken og så videre…
Men for at kunne foretage denne her sammenligning mellem fylogenese og ontogenese, altså mellem artens udvikling og det moderne individs
udvikling, så er vi nødt til at være opmærksomme på de faldgruber som det
indebærer.
Selvom jeg altså kalder tiden frem til for små 2 millioner år siden for
spædbarnsepoken, så kan man ikke sidestille en fuldvoksen abe for 7
millioner år siden med et moderne menneskespædbarn. Om ikke andet, så
alene af den grund at aben kunne klare sig selv og selv finde den føde den
havde behov for, mens det nyfødte menneske er fuldstændigt afhængigt af
sin mor.
Hvad er det så du gør?
Fokuserer på det mentale og erkendelsesmæssige. Selvbevidstheden.
Men ikke kun. Finmotorikken i vores hænder, det som vi allerede har været
inde på; at vi kan slå et søm i uden at rammer nallerne, det er jo også noget
der er blevet udviklet over lang tid. Både fylogenetisk og ontogenetisk. Men
der er stærke paralleller mellem fylogenesen og ontogenesen på det område.
Det korte af det lange er at jeg drager en parallel mellem udviklingen
fra spædbarn til voksen og udviklingen fra abe til moderne menneske, og at
det ikke er andet end en parallel, en analogi. – Og nu render vi så ind i et
sprogligt problem!
Hvorfor det?
Fordi vi skal tale om bevidsthed og fri vilje, og rent sprogligt er det to
vanskelige størrelser at få hold på. Og derfor skal vi nu kigge på, hvad det
overhovedet vil sige at være ”bevidst”; vi skal en tur ind i knolden på os
selv, og når vi har gjort det, så tager vi hele evolutionen fra aberne og frem
til Dr. Phil.
Det er ellers noget af en tur!
Og ved hjælp af dét vi skal i gang med nu, kan man faktisk forklare,
hvordan den menneskelige intelligens og bevidsthed er blevet til – udelukkende ved hjælp af evolutionen og uden at vi behøver at inkludere Vorherre
i vores egen tilblivelse overhovedet!
Bevidsthed
Godt, jeg lytter!
Arthur Dent was grappling with his
På engelsk er der to begreber for bevidsthed: consciousness the way one
grapples with a lost bar of soap in
consciousness og awareness. 8
the bath.
Douglas Adams
Forskellen er?
The Restaurant at the end of the
Universe

PS: Distinctionen mellem consciousness og awareness, saadan som Knallhatt beskriver den i det efterfölgne,
faktisk virker til og vär Knallhatts egen. Hvor meget a hans gennemgang a hjernen og dens evolution som var
verified paa Knallhatts tid det har ikk värt mulit for os og find ud a. Hans mulie kilder ka ses paa Knallhatts
liste paa baade-og.dk.
8
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På dansk ville vi formodentlig sidestille consciousness med ”bevidsthed”, mens awareness svarer til at være ”klar over” noget.
Det lyder meget rigtigt...
Men hvad er så forskellen på dét? Det skal vi have styr på, for vi skal
nemlig bruge begge begreber; både at være conscious og at være aware.
Men ikke nok med dét; det som jeg lige har kaldt bevidsthed deles
traditionelt op i mindst tre definitioner.
Den første definition på bevidsthed handler om ”bevidsthedstilstand”,
det vil sige, om man er i koma, trance, sover, drømmer eller rent faktisk er
”vågen”. De fleste pattedyr, og også mange andre arter uden for pattedyrenes kreds, har dét aspekt af bevidsthed.
En hund kan sove?
Og det kan en alligator også. Spørgsmålet er, om de begge to drømmer.
Den anden definition på bevidsthed handler
om hjernens ”arkitektur”, om der er et ”sted” i hjer- No specific part of the human
nen, hvor bevidstheden sidder. Alt tyder på at det er brain, nor any specific process, has
der ikke. Men spørgsmålet er grundlag for intens yet been shown to be active when
and only when a person is
videnskabelig debat, og selv højt estimerede forskere
conscious.
forsøger gerne at flå hovedet af hinanden i anledning
Donald R. Griffin
Animal Minds, 2001
af det spørgsmål! – Det er ikke en definition vi skal
hæfte os yderligere ved.
Den tredje definition gør bevidsthed til et spørgsmål om i hvilken
grad mennesker er i stand til at håndtere symboler.
Hvordan?
At være bevidst om noget bliver synonymt med at forstå det i symbolsk form: når vi ser en ting, forstår vi at den repræsenterer et eller andet.
Vi ser ikke bare ”faconen” men ”læser” tingen med en form for ”betydning”.
Ifølge den definition har for eksempel aber ingen bevidsthed, og det er der i
øvrigt heller ingen andre dyr der så har, for det er en form for ”bevidsthed”
som er opstået meget sent i vores evolutionsforløb. – Men det er heller ikke
en definition vi kommer til at bruge.
Det er den første af de tre vi snakker om?
Når du og jeg i det efterfølgende anvender ordet ”bevidsthed”, så
handler det udelukkende om bevidsthedstilstand, det mere ”krops-relaterede” aspekt af bevidsthed. Det handler om, i hvor høj grad man er i stand
til at reagere på ydre stimuli, og den form for bevidsthed kan deles op i to
forskellige skalaer:
Den ene skala er evolutionær og handler i bund og grund om, hvor
veludviklet nervesystemet er.
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Den anden skala handler om at dér, hvor evo- Grader af bevidsthed
lutionen har frembragt et meget komplekst nervesy– hjernens evolution
stem, dér kan bevidstheden forandres eller forandre
og anatomi
sig, og vi kan bevæge os mellem vågen tilstand,
Nogle tal kan illustrere menneskemeditation, søvn, koma, og hvad der nu ellers måtte hjernens kompleksitet:
består af 100 milliarder nervevære af muligheder. Påvirkning med rusmidler, for Den
celler (og endnu flere celler af andre
typer), som hver er forbundet med
eksempel.
andre nerveceller gennem måske 10
Den ene skala for bevidsthed er afgjort af generne, tusinde forbindelser, alt i alt op mod
en million milliarder nervetråde.
den anden af memerne?
På grund af den store forgrening kan
Af situationen. Søvn eller koma er ikke meme- man alligevel i gennemsnit nå fra den
ende af hjernen til den anden i
tisk. – Lad os se på bevidsthedens evolution rent ene
omkring fire trin fra celle til celle.
Benny Lautrup
genetisk: her begynder graderne af bevidsthed ved
Naturens kompleksitet
noget nær et nulpunkt, hvor for eksempel planter er i
Videnskaben eller Gud, 1996
stand til at vende sig i retning af sollyset.
Er det ”bevidsthed”?
I vores sammenhæng definerer jeg det som den mest primitive form
for reaktion på ydre stimuli. Det er begyndelsen på en skala som ender med
”fuld” bevidsthed.
Det næste niveau af ”bevidsthed” er snegle der kan reagere på fysiske
stimuli ved at trække følehornene til sig som en ren refleks, eller andre dyr
som kan reagere på tilsvarende måder. De har ikke nogen tankevirksomhed
i vores forstand, men de er i stand til at reagere hensigtsmæssigt på ydre påvirkninger, og reaktionen er genetisk forprogrammeret. Snegle og den slags
dyr har nerveceller, men de har ikke noget centralnervesystem og heller
ikke nogen hjerne.
Men det har krybdyrene?
Har du hørt udtrykket ”vores krybdyrhjerne”?
Thomas har forklaret mig det en gang; det er hjernestammen og den øverste
del af rygmarven.
Det er de ældste dele af vores hjerne, dét som blev udviklet af fiskene
og krybdyrene for cirka 400 millioner år siden.
Plus-minus 50 millioner år?
Man skal ikke være så smålig! Fiskene og krybdyrene har ikke mere
hjerne end dét, men hos os selv er det de dele som ligger dybest og bedst
beskyttet i hjernen.
Det er hjernestammen som styrer de mest basale kropsfunktioner, derfor
ligger de mest beskyttet. Vejrtrækningen for eksempel.
Og fordøjelsen, sansemotorikken og vores energi og den slags. Krybdyrhjernen styrer de af vores kropsfunktioner som vi ville dø uden. Den
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styrer vores reflekser, og det er også dét hjernen gør hos krybdyrene. Krybdyrene kan nemlig noget som sneglene ikke kan: de kan flygte allerede
inden de bliver udsat for fare.
Altså en højere form for ”bevidsthed”?
Præcis! Men de er ikke i stand til at lære. Ikke ret meget i hvert fald.
De har stort set ikke nogen hukommelse, og så er de heller ikke i stand til at
opleve følelser. De har nemlig ikke dét der hedder det limbiske system.
Som er det der giver os følelser?
I believe it is more likely than not
Og som ligger uden på krybdyrhjernen og som that the emergent property of
blev udviklet af pattedyrene fra for 160 millioner år consciousness confers an enormous
siden og fremefter sammen med andre dele af vores advantage by allowing animals to
select the actions that are most
hjerners anatomi. – Det her er kun den absolut mest
likely to get them what they want
overfladiske gennemgang af hjernen du får!
or to ward off what they fear. To
paraphrase Karl Popper, animals
Du er bare så betænksom!
Grunden til at pattedyrene udviklede følelser who think consciously can try out
possible actions in their heads
og hukommelse, var naturligvis at det gav en over- without the risk of actually
levelsesfordel; jo mere omsorgsfuld mor, desto større performing them solely on a trialoverlevelseschance. Jo bedre evne til at lære, desto and-error basis.
Donald R. Griffin
mindre risiko for at begå samme fejl to gange. Som
Animal Minds, 2001
pattedyr har vi altså ikke alene krybdyrhjernen og
dens egenskaber; vi har også det limbiske system der ligger uden på krybdyrhjernen og sørger for vore følelser. Men vi har også en tredje ting, nemlig cortex som ligger uden på det limbiske system og sørger for at vi kan
huske og lære i løbet af hele livet. Det er derfor alle pattedyr leger som
unger. Vi er simpelthen nødt til at lære en masse færdigheder for at kunne
klare os selv som voksne. Det behøver krybdyrene ikke; de har det hele
forprogrammeret fra fødslen.
Cortex er den foldede, yderste del af hjernen? De to hjernehalvdele?
Sig mig, bliver du også hørt i lektien derhjemme?
Jeg har sagt at jeg ikke gider invitere hans kolleger på besøg, hvis jeg ikke forstår, hvad det er de sidder og snakker om. Enten taler de om noget hele selskabet
forstår, eller også er der ingen dessert!
Virker det?
Ikke helt. Men det hjalp en overgang. Og så fik jeg jo altså også lige et lynkursus i hjernens anatomi.
Så jeg behøver slet ikke at sidde og gennemgå alt dette her?
Jeg har lært hvor tingene sidder, og hvad noget af det gør, hele aspektet med
evolutionen har jeg ikke fået med. – Det er på grund af cortex vi taler om ”krøllede
hjerner”.
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Og jo mere ”krøllet hjerne” desto højere intelligens. Tykkelsen af cortex er stort set den samme hos alle pattedyr; den er altid et sted mellem 2 og
4 millimeter tyk. Dét som varierer fra art til art, det er hvor meget cortex,
hvor stort et ”areal” af cortex der er krøllet sammen lige inden under hjernenskallen,.
Det finns inga nya komponenter i
människans hjärna jämnfört med de
Mus har mindre ”krølleri” end vi har?
andra apornas, bara vissa med lite
Alle har mindre krølleri end vi har; heste, får, annorlunda proportioner.
Peter Gärdenfors
chimpanser. Og fordi cortex har denne her krøllede
Tankens Vindlar, 2005
struktur og er foldet, så er selve overfladearealet af cortex – både hos os selv
og hos aberne – betydeligt større end hos nogen af de andre pattedyr. Antallet af neuroner, altså nerveceller, i cortex er en af de afgørende faktorer
for, hvor meget information cortex kan håndtere, og jo mere krøllet hjernen
er, jo større overflade, desto flere neuroner er der plads til.
Det er overfladearealet som er afgørende for intelligensen?
Nemlig. Ved du så også, hvad pandelapperne er?
to chimps, gorillas are
Det er den forreste del af hjernen, den der står for Compared
totally boring. They spend the day just
hele den menneskelige evne til at tænke og planlægge og lolling about eating.
Jane Goodall in New York Times
snakke og den slags!
New Scientist 22 July 2006
Det er sidste skrig i hjerneevolution! Det er den del af cortex som sidder længst fremme, og det er som du selv siger, den del af hjernen der giver
os alle vores moderne kognitive evner: sprog, matematisk sans, abstrakt
tænkning; alle de evner aberne ikke har. Pandelapperne findes i rudimentær form hos de store aber, men hos os er de helt ekstremt krøllede!
Og vores hjerner startede som en lille mutation, den gang en af de første flercellede organismer i ursuppen udviklede den første nervecelle som kunne få kalorius
til at trække følehornene til sig?
Nu var det næppe i ursuppen, men efter den cambriske eksplosion,
men ellers, ja. På et eller andet tidspunkt i fortiden har der eksisteret en flercellet organisme, hvoraf kun én celle var i stand til at reagere på omgivelsernes påvirkning. Processen af reproduktion-mutation-selektion har så gradvist skabt flere celler af slagsen, de er blevet til nerveceller, nervecellerne
har specialiseret sig, de har skabt en central der kunne koordinere nerveimpulserne, og nervecentralen, ”centralnervesystemet”, er blevet til hjernen.
Og hvor mange hjerneceller er det, mennesket har i hjernen? 100 milliarder?
Noget i den retning. Fra den første ”følecelle” til det første spæde
proto-neurale netværk af nerveceller, til det regulære nervesystem, til krybdyrhjernen der er forprogrammeret med en række adfærdsmønstre, til pattedyrene der kan føle og tænke og lære, og til os selv der kan drømme, dagdrømme, meditere, løse andengradsligninger, spille klarver og have spiritu134
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elle oplevelser, så er vores bevidsthed mutation for mutation gradvist blevet
mere og mere kompleks.
When we recall a concept it comes to
mind in one smooth and continuous
Det tog en halv milliard år?
operation. However, studies of patients
Noget i den retning.
with damage to the association cortices
shown that different representaOg hvis jeg kigger på din liste over evolutionen, have
tions of an object—say, different aspects
of elephants—are stored separately.
hvornår kom pandelapperne så?
These studies have made clear that our
Mon ikke de så småt begyndte at tage form experience of knowledge as a
seamless, orderly, and cross-referenced
med Homo habilis for 2,5 millioner år siden?
database is the product of integration of
multiple representations in the brain at
Homo habilis kunne tale?
many distinct anatomical sites, each
Det kunne de næppe. Men der er ikke nogen concerned with only one aspect of the
concept that came to mind. Thus, there
der kan sige det med sikkerhed. – Selvom jeg har is no general semantic memory store;
semantic knowledge is not stored in a
tænkt mig at forsøge på det om lidt alligevel!
single region. Rather, each time
De eneste spor vi har af habilis, er nogle fossiler knowledge about anything is recalled,
the recall is built up from distinct bits of
af deres knogler og kranier; deres hjerner har vi ingen information, each of which is stored in
(dedicated) memory stores.
rester af. Så alt, man kan sige om habilis’ intellektuel- specialized
Eric R. Kandel, James H. Schwartz,
Thomas M. Jessel
le evner, er baseret dels på det aftryk deres hjerner
Principles of Neural Science, 2000
har sat på indersiden af kranierne, dels det værktøj
habilis har efterladt. Ud fra hvor komplekst værktøjet er, kan vi i dag opstille nogle kvalificerede gæt på, hvor kvikke de har været i hovedet. Nærmere
kan vi ikke komme det. Men så vidt man kan se af de habilis-fossiler som er
blevet fundet, så begyndte habilis at udvikle pandelapperne.
I en tidlig form?
Alt for kvikke har de ikke været! Det er især, når vi kommer længere
frem – til erectus, arkaisk homo sapiens og os selv – at der for alvor begynder at ske noget. Så begynder cortex at vokse betydeligt, og dét får konsekvenser. Cortex har nemlig – ud over at den er organiseret i forskellige centre som udstyrer os med forskellige konkrete evner – også den funktion at
den står for koordinationen mellem de forskellige centre i hjernen.
Hjernen blev simpelthen mere kompleks?
Memory is not fixed at the time of
Ikke alene i kraft af sin størrelse – menneskets learning but takes considerable time to
develop its permanent form. The
hjerne er dobbelt så stor som chimpansernes – men fixation process requires several steps,
of which depends on the structures
også, fordi selve netværket i hjernen blev tættere for- one
of the medial temporal lobe. Until the
bundet. Jo tættere vi kommer på vores egne hjerner, process is fully completed, memory
remains vulnerable to disruption. Much
desto mere koordineret, plastisk og dynamisk bliver of this process is completed during the
first few hours after learning. But the
hjernen. Derfor er vores hjerner langt mere komplek- process of stabilizing memory extends
se end nogen andre dyrs. Dels, fordi vi har udviklet well beyond this point and involves
continuous changes in the organization
flere forskellige slags evner, men også, fordi disse fle- of long-term memory itself.
Larry R. Squire and Eric R. Kandel
re forskellige slags evner er i stand til at arbejde bedMemory, 1999
re sammen.
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Er vi ikke også dem der har den største hjerne i forhold til kropsvægten? Det
er derfor den sluger så meget af vores energi?
Og giver fødselskomplikationer alene på grund af hovedets størrelse!
Som var memernes skyld?
Det er hjernens størrelse og kompleksitet tilsammen der gør mennesket til noget helt unikt i bevidsthedsmæssig sammenhæng. Ikke alene er vi
i vågen tilstand klar over vores egen bevidsthedstilstand, vi er endda i stand
til målrettet at påvirke den gennem kunstige stimulanser eller for eksempel
meditation, hypnose og drømmerejser.
Former for
Det var den anden skala du talte om?
bevidsthed
Vores bevidsthed er nemlig så avanceret at den
i sig selv kan bevæge sig på en skala! Vi kan være i koma, sove, drømme,
være vågne, dagdrømme og for eksempel meditere. Dét er der ikke nogen
andre der kan! – Men for lige at rydde op i endnu et begrebsmorads: kender
du noget til de såkaldte ”åndsvidenskaber”? Esoteriske teorier, sjælevandring, reinkarnation og den slags?
Jeg tror på reinkarnation. Men det er ikke noget jeg sådan går op i.
Selvom hun ikke er religiøs, så skulle Tennas lille selvfede jeg ikke
gerne gå tabt, når hun en gang bliver langt i jorden? Tenna kan simpelthen
ikke forestille sig verden uden Tenna i den!
Er det nu en forbrydelse?
Der blev hun lige mopset, hva’! – I den evolution vi skal tale om, findes der ikke nogen ”sjæl” eller noget ”selv” som er løsrevet fra kroppen.
Vores kognitive evner og individuelle oplevelser, herunder vores jeg, er
udelukkende biologiske fænomener. Der er ingen ”ånder” involveret! – Og
så skal det for en god ordens skyld også nævnes at dét der på dansk kaldes
”åndsvidenskaber”, ikke må forveksles med dét der på tysk hedder Geisteswissenschaften som er dét vi på dansk kalder humaniora.
”Åndsvidenskaberne” på dansk er alle mulige spirituelle ting?
Og ordet ”ånds-videnskab” er desuden noget sludder og vrøvl, for
det har intet med videnskab at gøre! Det kan godt være at det giver mening
for den enkelte eller at systemet har sin egen indre logik, men det bliver det
altså ikke videnskab af!
Fordi det ikke kan falsificeres?
Blandt andet. – Men det vi skal tale om, er evolutionen af jeget, vores
evne til selvrefleksion, og det er altså ikke en esoterisk størrelse eller et åndeligt aspekt af vores eksistens, det er et udtryk for kognitiv kompleksitet, og
der er intet som helst overnaturligt i det! – Med mindre jeg tager fejl, og du
kommer tilbage i næste liv og forfølger mig!
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I den inkarnation du så har til den tid?
Det kan kun blive bedre! – Når vi taler om bevidsthed, consciousness,
er der altså to ting som det dækker over; dels hvor udviklet nervesystemet
er, dels at med et meget komplekst nervesystem kan man bevæge sig mellem forskellige bevidsthedstilstande.
Det andet vi skal tale om er så ”awareness”;
Klaroverhed
vores egen forståelse af os selv i verden, og i mangel From an evolutionary point of
af et bedre dansk ord har jeg valgt at kalde det ”klar- view, as soon as there is locomotion
there is perceptual awareness and as
overhed”.
soon as there is perceptual
”Klaroverhed”?
awareness there is self-awareness
Det virker rent sprogligt lidt kluntet at bruge (meaning awareness of an animal’s
”klarover” på den måde på dansk, og folk som jeg own body).
M. Meijsing, quoted in
har forsøgt at bruge ordet over for, er som regel løbet
Donald R. Griffin, Animal Minds, 2001
skrigende væk, men man vænner sig til det. Jeg bruger det som tillægsord og i alle grammatiske konstruktioner og uden blusel:
”klarovert”, ”klarovre”, ”selvklarover”, ”klaroverhedsmæssigt” – væn dig til
det, der er ikke andet at sige; det går over!
Jeg skal prøve…
Godt! Nu vil du nemlig se, hvad forskellen er mellem klarover og bevidst.
I min terminologi handler klaroverhed om evnen til at reflektere over
sig selv og sin tilstand eller over forhold uden for en selv. På dét niveau jeg
talte om det før – med planten der vender sig mod lyset – er der selvfølgelig
ingen forskel på klaroverhed og bevidsthed; det er først i takt med at evnen
til at reagere på omverdenen bliver mere kompleks at der kan være tale om
at skelne mellem bevidsthed og klaroverhed.
Der sker i virkeligheden en specialisering af evnen til at være bevidst eller
klarover?
God gammeldags strukturel dybde, sådan som vi hele tiden har talt
om den i forbindelse med kompleksitet!
Hvis bevidsthed altså dækkede over et fysisk relateret aspekt, et evolutionsniveau eller en tilstand, så handler klaroverheden om noget mentalt
eller kognitivt man foretager sig. Og ligesom bevidstheden var inddelt i en
skala og kunne optræde i grader, så har klaroverheden også sin skala.
Vi er blevet mere ”klarovre” i løbet af evolutionen, mere kognitivt specialiserede?
Og bliver det også i løbet af livet. Ontogenetisk såvel som fylogenetisk. Og ligesom med bevidstheden, så er det også mennesket der råder
over den mest komplekse eller udviklede klaroverhed.
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Jeg er for eksempel klarover, hvor jeg gemte mine nøgler. Men jeg er
også klarover, at jeg er klarover, hvor jeg gemte mine nøgler. Jeg er endda
klarover, at jeg er klarover, at jeg er klarover, hvor jeg gemte mine nøgler.
Jeg er også klarover mine følelser og min sociale situation og position, og
jeg er klarover, at jeg er klarover dem. Jeg er med andre ord selv-klarover.
Det som vi ellers kalder ”selvbevidst”?
Præcis. Og så vidt jeg ved, kalder sociologerne det selvreflexiv.
Men chimpanserne og de andre primater er ikke selvklarovre. En
chimpanse er for eksempel nok klarover, hvor den gemte sit æble, men den
er ikke klarover, at den er klarover det.
Den kan ikke tænke over, hvad den selv tænker over?
Den er formodentlig klarover sine egne følelser og muligvis – muligvis! – også klarover, hvordan den skal opføre sig i den sociale struktur i
flokken. Derfor kan den vælge sine handlinger ud fra denne klaroverhed
eller viden. Men den er – og det er i virkeligheden gætværk – den er med
overvældende sandsynlighed ikke klarover at den er klarover sine følelser,
eller hvad der forventes af den i flokken.
Den er ikke selvklarover – selvbevidst?
Den har ingen selvklaroverhed, sådan som vi har det, nemlig. Den
kan ikke tænke ”det er mig der tænker dette her!” Den kan ikke en gang
tænke ”Jeg tænker dette her!”.
Ingen Descartes i abegrotten?
Ergo findes aber ikke!
Hvis vi så går til de andre pattedyr, så er katten klarover, hvor musen
gemmer sig, og hunden er klarover at når snoren bliver taget frem, så skal
den luftes. Pattedyrene er med andre ord så klarover ting og begivenheder i
deres omgivelser at de er i stand til at lære ting og danne sig forestillinger
om ting. De har en ”indre verden”, kalder man det.
Og det skyldes Cortex?
Præcis! De har også det der hedder ”objektkonstans”, det vil sige at
de kan være klarover ting som ikke er til stede i deres synsfelt. Når katten
jager en mus, og musen forsvinder ind i et hul, så er katten klarover at
musen stadig er der inde.
Den kan holde musen, objektet, konstant i sit hoved, selvom den ikke kan se
musen?
Det ville et krybdyr ikke kunne. Og hos os selv er objektkonstansen
ikke medfødt. Den opstår først, når vi er mellem 6 og 9 måneder gamle, og
det er betydeligt senere end hos andre pattedyr. Helt små børn har ingen
verden udenfor deres sanseopfattelser. Hverken med hensyn til tid eller fy138
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siske objekter. Det er det samme der gælder de dyr som står ”under” pattedyrene.
Så småbørn er lidt krybdyr?
Mine egne øgler var i hvert fald! – Hvor meget krybdyr eller fisk er
klarover, det må stå hen som et ubesvaret spørgsmål, men særlig avanceret
er deres forståelse af verden næppe. De har i hvert fald ikke objektkonstans.
Hvad med delfiner?
De opholder sig godt nok i vandet, men teknisk set er de jo ikke fisk,
de er hvaler. Pattedyr.
Og derfor smartere end de andre fisk som rent faktisk er fisk?
Delfinerne har været en tur på land, inden de blev vanddyr igen, og
derfor har de blandt andet både det limbiske system og en hukommelse.
Så ikke nogen dresserede guldfisk eller karper?
Octopuses are highly intelligent,
Men blæksprutter måske! De er faktisk ret inprobably the most intelligent of any
telligente og har objektkonstans. Når man har givet of the invertebrates, with their
dem forskellige undervandsopgaver som de skulle intelligence supposedly comparable
løse, så har de vist sig at have både hukommelse og to that of the average housecat. (...)
In laboratory experiments, octoevner til at løse problemer.
puses can be readily trained to diUnder vand?
stinguish between different shapes
Noget med at åbne en låge og få fat i noget and patterns. They are able to open
mad, tror jeg nok. – Og er blæksprutten et hvirvel- jars after learning from observation.
Octopuses have also been observed
dyr?
in what may be described as play;
Nej.
repeatedly releasing bottles or toys
Den tilhører nemlig ikke samme fyla som os. into a circular current in their
Den er en mollusk. Og da de to fyla opstod, hvirvel- aquariums and then catching them.
http://en.wikipedia.org/
dyrene og molluskerne, fandtes der med garanti ikke
wiki/Octopus#Intelligence
hverken intelligens eller klaroverhed.
2006
Ergo må klaroverheden og intelligensen hos Looking more like a flake of bark than
spider, Portia labiata stops to have a
primater og blæksprutter være opstået uafhængigt af athink.
Portia is a jumping spider that
hinanden. Ergo er intelligens ikke et unikt menneske- makes a living by eating other spiders
– a risky business at the best of times.
ligt fænomen, eller unikt for primater. Ergo kan vi Luckily Portia has brains. (...)
Its brain may be no bigger than a
formode at dersom der eksisterer liv på andre plane- pinhead, but Portia can solve problems
ter og det har været der længe nok, så er det også that would flummox some mammals.
Smarter than the average bug
New Scientist, 27 May 2006
højst sandsynligt at der eksisterer intelligent liv!
Vi er ikke alene?
Det er vi aldrig! Om ikke andet har vi altid chimpanserne og gorillaerne som vi kan lære at kende! – Klaroverheden findes altså i forskellige niveauer.
Og både som art og som individ er vi blevet mere klarovre med tiden?
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Fylogenese og ontogenese afspejler hinanden.
Intuition
Men det betyder jo også at alt efter, hvilken art vi til- Det siges, at Niels Bohr var en særlig
begavelse. Han opstillede
hører, og hvor gamle vi er, så er der en grænse for, intuitiv
teorier, som senere viste sig at være
hvad vi er klarover, eller hvad vi kan blive klarover. holdbare og frugtbare.
Bent Raymond Jørgensen
Og som jeg definerer det, så går grænsen for klarVidenskaben eller Gud, 1996
overheden ved intuitionen og den intuitive handling. Hvor klaroverheden
slipper op; dér, hvor den ikke kan forklare eller redegøre for mere, dér tager
intuitionen over. Både for dyr og for mennesker. Det er i hvert fald min
påstand, eller sådan jeg definerer klaroverheden og intuitionen.
Dyr har intuition?
Ifølge min definition, hvor det handler om at agere i verden uden at
være fuldt klarover sine bevæggrunde, ja, så har de. Og krybdyrene har
ifølge den definition ikke andet. Intuition er sådan en slags klaroverhedspotentiale. Den er simpelthen forudsætningen for at det næste niveau af
klaroverhed kan opstå. Klarovert. – Klaroverheden er med andre ord udtryk for, i hvor høj grad et individ kan reflektere over stimuli og reagere
eller træffe valg ”bevidst”.
Intelligens
Hvad er intelligens så?
On the planet Earth, man had
Evnen til at bruge den information man er klar- always assumed that he was more
than dolphins because
over på den mest hensigtsmæssige eller komplekse intelligent
he had achieved so much—the
måde. Og ikke mindst: intelligens er evnen til at kun- wheel, New York, wars and so on—
while all the dolphins had ever
ne løse nye problemer! – Og ja, intelligensen er også done was muck about in the water
vokset op gennem evolutionen, og gennem livet kan having a good time. But conversely, the dolphins had always
den til en vis grad påvirkes gennem træning og ud- believed that they were far more
dannelse, men maksimum for vores voksenintelli- intelligent than man—for precisely
the same reasons.
Douglas Adams
gens er stort set fastlagt fra fødslen.
The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy
Ikke til at rokke ved?
Inden for et vist spektrum kan den påvirkes med uddannelse, men vi
har alle vores egen øvre grænse. Fylogenetisk er intelligensen gradvist vokset; ontogenetisk er vi hver især udstyret med et potentiale som det er op til
os selv at udnytte fuldt ud. – Og lidt på samme måde er det også med følelserne.
Hvordan det?
Følelser
I takt med at vi bevæger os frem gennem evoMany of the behavioral prolutionen, så kommer stimuli nemlig i højere og højere blems that dogs experience can
grad til også at handle om indre stimuli. Vi bliver be treated with the same type
gradvist i stand til at reagere klarovert og træffe valg of pharmacological drugs that
med hensyn til vores følelser og i forhold til fænome- work on human psychiatric
disorders.
ner som kun findes inde i os selv.
forts.
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Takket være det limbiske system, så kan hunde
In particular some dogs
og katte og de andre pattedyr føle frygt og begejstring manifest behavioral symptoms
og vrede og frustration, og nogle af dem kan forment- indicative of bipolar disorder,
lig endda kede sig, men det er ikke sandsynligt at de depression, separation anxiety,
dominance aggression, rage,
er klarover de følelser. De kan have det godt eller
and obsessive-compulsive
skidt, men de kan på ingen måde konstatere at de har disorders.
Marc D. Hauser
det godt eller skidt. Følelserne er der bare, og de kan
Wild Minds, 2000
reagere på dem.
De har ingen følelsesmæssig intelligens, med andre ord?
De kan hverken reflektere over deres følelser eller styre dem. De har
ikke kognitive værktøjer til at håndtere dem på anden måde end at reagere
spontant. Pattedyr kan med andre ord ikke vælge, hvordan de skal handle
eller ikke-handle i forhold til deres følelser. Når du dresserer en hund, løber
den udelukkende efter din bold, fordi det føles godt at lege, og fordi legen
indeholder nogle signaler hunden genkender, og de signaler skaber en forventning om en belønning, og forventningen tænder en lykke- eller lystfølelse i dyret. Derfor leger den med. Den oplever kun situationen og reagerer spontant på den. – Det er derfor, det er så satans besværligt at lære hunde at være alene hjemme. Det tager oceaner af tid, inden deres hjerner opfatter at man kommer hjem igen!
Og i mellemtiden kan de så drive naboerne til vanvid?
Og spise alle møblerne. Når vi andre tror at de Helt ærligt, King! For helvede,
kan forstå, hvad vi siger til dem, så skyldes det ude- hund, hvor tit skal jeg sige det
til dig? – Vi havde en aftale!
lukkende at vi ”udveksler stemninger” og genkender
En af de lokale bumser
på en bænk ved centret
nogle af deres ansigtsudtryk, fordi både vi selv og
hunden er pattedyr, og den følelsesmæssige reaktion som vi oplever, den
blev skabt i takt med det limbiske system.
Sig lige det igen...
Da det limbiske system opstod i pattedyrene for 160 millioner år
siden, så udstyrede det dem efterhånden med en række forskellige følelser.
Det grundlæggende design har vi stadig til fælles. For eksempel evnen til at
føle, hvornår en leg ikke er leg længere. Løveunger slås for sjov, men for at
legen ikke skal kamme over, så ungerne kommer til at skade hinanden, så er
de udstyret med evnen til at reagere på hinandens ansigtsudtryk. De kan
ikke tænke ”Ov, der bed jeg vist for hårdt!”, men hvis en af deres kammerater føler smerte og skærer ansigt på grund af det, så spejler de følelsen og
oplever selv en følelse af ubehag. – De har empati, med andre ord.
Så de holder op med at bide eller slås? Ligesom vi ikke kan lide at se nogen der
lider?
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Fordi det ansigtsudtryk de ser – eller vi ser –
Empati
det trigger en reaktion, og den form for reaktion er Data suggest that empathy is a
phylogenetically-continuous ability
160 millioner år gammel!
based in group living and extendHos os har empatien så – som med alt andet – ed care-giving that has been extended through the extension of
udviklet sig til at blive langt mere kompleks, og også cognitive abilities to be applicable
to non-kin and beyond the scope
her kan vi opstille en skala for udviklingen.
of one's own experience.
Den simpleste form for empati er at man simPreston & de Waal
http://cogprints.org/1042/00/
pelthen spejler den andens følelser og råt for usødet
preston%5Fde%5Fwaal.html
19 October 2000
gribes af den samme stemning som den anden –
ligesom løveungerne. Det er absolut en overlevelsesfordel at gøre dette her,
for det betyder at hvis bare én i dyreflokken opdager et farligt rovdyr og
skriger op, så reagerer resten af flokken spontant på den enes reaktion, og
alle kan flygte på en gang.
De behøver ikke at tænke først?
På den anden side betyder det også at vi andre er i den grad modtagelige for massesuggestion!
Mysterium nummer...
Seks. ”Hvorfor lader vi os forføre af veltalende alfahanner?” Der er
selvfølgelig andre aspekter i det, men flokmentaliteten er simpelthen hardwired ind i vores hjerner! ”Gadens parlament” og rasende folkemasser i det
hele taget ville ikke være det samme, hvis ikke følelser forplantede sig.
Vi kan takke det limbiske system for tre afbrændte ambassader?
Og for hooligans og roligans og formentlig også en hel del kirkelig
håndblafren og omdejsning som ellers normalt tilskrives Helligånden.
– Man kunne jo gætte på at det også er derfor trendpendulet fungerer; det
føles simpelthen rart at gå rundt i samme stemning og sende de samme
signaler som alle andre!
Vi er og bliver flokdyr?
Det kan også være at det bare er prisen for at afvige der er for høj.
En lidt mere kompleks empati, derimod, gør at man sagtens kan
mærke eller forstå den andens følelser, men at man til gengæld kan skelne
mellem, hvad der er den andens følelser og ens egne.
Bliver empatien udviklet yderligere – og det gælder både fylo- og ontogenetisk – så kan vi endda kontrollere, i hvor høj grad vi lader os påvirke
af den andens følelser. Dét er fremragende, når man skal forholde sig rationelt i en kritisk situation, hvor reflekser ikke er nok. Men det er desværre
også dét der gør at vi alle sammen rummer potentialet for at blive bødler,
hvis vi bliver presset på den ”rigtige” måde.
Eller vi kan vælge at springe i floden for at redde en der er ved at drukne?
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Eller vælge at lade være, hvis vi kan se at det ikke vil nytte, selvom vi
egentlig gerne ville. – Og sådan vil verden altid være både ond og god på
én gang!
Vi bliver altså i stand til at filtrere indtrykkene, men vi bliver også –
med en tilstrækkelig veludviklet empati – i stand til at vælge, hvordan vi så
rent faktisk reagerer på de af de andres følelser som slipper gennem vores
filtre.
Det interessante ved empatien er – ligesom If the continuity of emotional
med alt det andet – at den udvikler sig til at blive contagion and empathy is emphasized, then cognitive development
mere og mere kompleks både i fylogenetisk og onto- (through phylogeny or ontogeny)
genetisk sammenhæng. Vi er alle sammen empatiske, could allow the subject to
men vi bliver bedre og bedre til at kontrollere eller distinguish distress directly caused
manipulere med empatien, og bedre og bedre til at by personal insult from distress
caused indirectly by insult to the
vælge, hvordan vi vil handle ud fra den. Det være sig object. According to this view,
i løbet af livet eller i løbet af evolutionen! Men vi bli- cognitively "advanced" individuals
ver også – i takt med at evnen bliver mere og mere can use inference, causal reasoning
kompleks – i stand til at udstrække empatien til at and a refined distinction between
self and other to determine the
gælde individer som er mere og mere forskellige fra source of distress.
os selv, individer som vi har mindre let ved at idenhttp://cogprints.org/1042/00/
preston%5Fde%5Fwaal.html
tificere os med.
19 October 2000
Som for eksempel?
Hunde, katte, fugle og kaniner, eller bare noget så banalt som folk
uden for vores nærmeste familie. Eller bamser. Løverne er jo for eksempel
ikke kede af at der er en gnu som lider, for ellers fik løverne ikke noget
mad. Vi andre, derimod, kan føle empati med gnuen. – Og i virkeligheden
kan man jo heller ikke sige at andre pattedyr ikke har ”følelser på tværs af
artsgrænserne”, for vores kæledyr holder jo også af os!
Ligesom vi genkender ansigtsudtryk hos dem, så genkender de noget hos os?
Fordi dét som vores følelser reagerer på, i høj grad handler om ansigtsudtryk og kropssprog, og givet at vores ansigter er opbygget nogenlunde ens, og vi som hundeejere opfører os nogenlunde ligesom den fører af
ulveflokken som vores tamhunde er genetisk programmeret til at adlyde, så
går genkendelsen begge veje. Dér, hvor vi så går fejl af hinanden, om man
kan sige det sådan, det er at vi udtrykker os forskelligt; har forskellig mimik.
Det vi ser som et ”smil” eller et ”grin” hos en chimpanse, er ikke nødvendigvis udtryk for at chimpansen er glad, for vores mimik er trods alt en
smule forskellig. Men selve følelsen, og omsorgen for den som er trist eller
bange, den er vi faktisk i stand til at udveksle med chimpanserne, hvis de er
trygge ved os.
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For eksempel chimpanser i zoologisk have og dyrepasseren?
Præcis. Og dét som alt dette her så lægger op til, alt dette her med
klaroverheden, flokmentaliteten, følelserne, empatien og memerne, det er
selvfølgelig spørgsmålet om fri vilje.
Fri vilje
Følger vi bare flokken, eller kan vi rent faktisk tænke
You can do it
selv?
it’s all up to you, m’kay
Bevidsthed, klaroverhed, intelligens, empati, with a little plan
you can change your life today
altsammen kommer i grader, og altsammen stiger you don’t have to spend your life
addicted to smack
gennem de 6-7 millioner år som udgør spædbarnshomeless on the streets
epoken, småbørnsepoken, barndomsepoken og teengiving hand jobs for crack
ageepoken, og dermed udvikles vores frie vilje også i follow my plan
and very soon you will say
grader op gennem evolutionen. Vi bliver mere og it’s easy m’kay
Trey Parker
mere selvklarovre, og vores jeg og den frie vilje bliver
South Park, 1999
mere og mere udviklede.
Det er jeget og klaroverheden der får os til at vælge at handle eller ikkehandle? Det er i forbindelse med jeget og klaroverheden, vi taler om en fri vilje? –
Som, hvis jeg har forstået det rigtigt, vi er de eneste dyr der har?
For så vidt at den frie vilje ikke er pantsat til memerne, ja.
Men den frie vilje er et af knudepunkterne i vores memetiske netværk? Den
er et produkt af memerne?
Og lad os derfor se at få den frie vilje på plads med det samme, så vi
ved, hvad det er vi sidder og taler om. Traditionelt har filosofien nemlig
kæmpet med tre forskellige diskussioner om fri vilje:
Flere kategorier!
Om den frie vilje lærer de, at
Sådan er det, når der er akademikere involve- menneskets vilje har en vis frihed til
at leve ordentligt udadtil og foretage
ret. Til gengæld ved man, hvad det er man ikke kan valg i de ting, fornuften forstår. Men
uden Helligånden har vi ikke magt til
blive enige om!
at præstere den retfærdighed, der
Der er den frie vilje i metafysisk forstand: Fin- gælder for Gud, den åndelige retfærdes der overhovedet en fri vilje som er løsrevet Vor- dighed. Et sjæleligt menneske begriber nemlig ikke det, der hører Guds
herres? Eller er hele verdens gang fastlagt af Skabe- Ånd til. Det sker kun i de hjerter,
ren én gang for alle? Har vi med andre ord overhove- hvor Helligånden modtages gennem
ordet.
det noget selvstændigt råderum at agere i, dersom Den Augsburgske Trosbekendelse, 1530
Gud alligevel ved alt, og dermed også ved, hvad vi
vil finde på om fem minutter? Eller: Da vi opfandt en almægtig, alvidende
og god Gud, og der således burde have været fred og fordragelighed i
verden, var der nødt til at være en forklaring på at vi opførte os så tåbeligt
som vi gør alligevel.
Det er det religiøse memplex’ måde at koble sig på memet om en fri vilje?
Og det er en diskussion om fri vilje som vi ikke skal bruge her.
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Den anden diskussion om den frie vilje er erkendelsesteoretisk: Kan
man overhovedet vide om man har en fri vilje, eller bliver vi bare narret af
noget der ligner en fri vilje til at tro at vi har den? – Den skal vi heller ikke
bruge.
Endelig er der den frie vilje i psykologisk forstand: Er fri vilje bare et
spørgsmål om at tage sig sammen og insistere tilstrækkeligt, eller er der
kemiske og biologiske processer i vores kroppe som styrer os, styrer vores
jeg; processer som vores ”jeg” i så fald ikke er herre over?
Altså hvorvidt det er biologiske og kemiske processer i vores hjerner som
styrer, hvad vi foretager os? Om vores frie vilje ligger under for generne?
Og det er den sidste af de tre, den psykologiske frie vilje som vi kommer til at tale om i forbindelse med evolutionen. Det er også i forbindelse
med den at memerne bliver interessante: Er memerne så stærke at de kan få
os til at gøre ting som i bund og grund er skadelige for os selv?
Sprænge sig selv i luften?
Drikke alkohol, til man ikke har nogen lever tilbage. Køre 180 på motorvejen. Uden sele. Lukke forurening ud i miljøet, selvom man godt ved at
det også er ens eget helbred og ens egne børn der kommer til at betale prisen.
Findes der fri vilje på direktionsgangen?
Eller er jakkesæt også underlagt gruppepres?
Der er altså mange muligheder for memerne til at obstruere den psykologiske frie vilje. Den metafysiske og den erkendelsesteoretiske diskussion af vores – eventuelle – frie vilje må vente til en anden gang. 9
Der er altså en række kognitive faktorer i dét at
Krop og psyke
være menneske. Vores mentale verden er en sammenFru Murermester Larsen:
sat størrelse, og det har taget tid, inden den blev så Jeg har ikke lyst, jeg
kompleks som den er i dag. Vi kan også med de se- trænger!
Efter hukommelsen...
neste kognitive videnskaber påvise at vores mentale
Matador
Lise Nørgaard
verden udspringer af nogle fysiske processer i vores
krop, men traditionelt har vi i den europæiske kultur haft en dualistisk opdeling mellem krop og sjæl – og hvor har vi den fra?
Platon og Sokrates?
Kraftigt støttet af den aristoteliske logik og nærmest dogmatiseret af
kristendommen. Hele vejen op gennem vores kulturs erkendelseslære har
der været vandtætte skotter mellem krop og sjæl, soma og psyke. Descartes
talte om sjælen som noget væsensforskelligt fra legemet; legemet har nemlig
udstrækning, det har sjælen ikke, den kan derimod tænke. Det var, ifølge
9
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Descartes, også derved vi adskiller os fra dyrene: vi har en sjæl og kan
tænke, dyrene er rene automater.
Our embodiment is the ultimate
Uden følelser?
source of our descriptions and
Blottet for enhver form for indre liv. Sjælen, jeg- provides the bases of how we
know – the proper concern of the
et, selvet, tankerne, og hvad de forskellige aspekter af branch of philosophy known as
vores mentale aktiviteter nu ellers er blevet kaldt, alt epistemology. The insistence on
embodiment as a critical factor
sammen har været betragtet som noget væsensfor- carries with it the need to pay heed
to how our brains actually develop.
skelligt fra vores fysiske legeme og de processer som Detached philosophical thinking is
not sufficient; it must be
er en del af det.
complemented by an analysis of
Men det er forkert...? Du har simpelthen helt elimi- brain mechanisms. Although it has
been proposed that epistemology
neret ”sjælen”?
should be “naturalized” and take
Med behaviorismen i begyndelsen af det 20. its grounds from psychology, we
suggest here that this is not nearly
århundrede skete der et radikalt brud med den form enough: Given how information
consciousness have arisen in
for dualisme mellem krop og psyke, og som vi var and
nature, one should go one step
inde på i går, så blev stort set alle aspekter af menne- further and say that epistemology
should be grounded in biology,
sket pludselig betragtet som fysiske stimuli-respons- specifically neuroscience.
We suggest that three important
mekanismer.
philosophical consequences can be
Nu er der ved at opstå et mere nuanceret bil- drawn from this view: that being is
prior to describing; that selection
lede af, hvordan krop og kognition hænger sammen, is prior to logic; and that, in the
blandt andet takket være de nye muligheder for at development of thought, doing is
prior to understanding.
scanne hjernen, mens folk deltager i forskellige forGerald M. Edelman and Giulio Tononi
A Universe of Consciousness, 2000
søg.
Det har jeg faktisk set: Thomas var vejleder for nogle studerende, hvor jeg fik
lov at se dem udføre forsøget. Der var én som lå i en scanner som skulle svare på
nogle spørgsmål og kigge på nogle billeder, og så kunne de se, hvilke dele af hjernen
som blev aktiveret.
Du fik ikke selv lov til at prøve?
Desværre! Men det var virkelig mærkeligt at sidde og se! Ind i hjernen på et
andet menneske!
”A penny for your thoughts!” som man siger. – Det interessante i
denne her sammenhæng er at vores tanker, alle vores ”klaroverhedsprocesser” i det hele taget, er resultatet af nogle meget komplekse fysiske processer i vores hjerne. De er ikke et eller andet æterisk fænomen af en fuldstændigt anden substans eller oprindelse end vores biologi. Og denne erkendelse er relativt ny.
Mindre end hundrede år?
Tyve-tredive år, faktisk. Det er først med de seneste årtiers muligheder for hjernescanning at de kognitive videnskaber har fået noget konkret at
arbejde med. Til gengæld har det haft nogle meget omfattende konsekvenser.
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For det første har vi været nødt til at erkende nødvendigheden af det
der hedder embodiment, altså at vores krop simpelthen er forudsætningen
for at vi kan erkende noget som helst. Hvis ikke vores hjerne i den spæde
barndom bliver stimuleret via fysiske indtryk, bevægelse, berøring, smag,
lyd, lys, lugt; alle de indtryk som hører med til at være et menneske, så har
hjernen simpelthen ikke noget at bygge videre erkendelse op omkring.
Det betyder at man inden for neurologien og i de kognitive videnskaber er nået frem til den erkendelse at væren går forud for beskrivelse, at udvælgelse går forud for logik, og at i forbindelse med udviklingen i vores
tanker, så går handling forud for forståelse. – Eller med andre ord: vores
erkendelse halter konstant bagefter vores virkelighed!
Men jeg tænker da forud for at jeg handler? – For det meste i hvert fald...
Sådan virker det, ja. Fordi du er voksen og alleAlthough Husserl at first write of
rede har gjort dig en masse erfaringer om verden.
the nonmaterial, mental character
Men havde du ikke en gang for længe siden of experienced reality, his growing
of intersubjective
været et spædbarn som puttede fingrene i munden – recognition
experience, and of the body’s
eller tæerne for den sags skyld; havde du ikke lært at importance for such experience,
gå og bevæge dig; var du ikke ramlet ned fra borde ultimately led him to recognize a
more primary, corporeal dimension,
og stole; og havde dine kærlige forældre ikke sunget midway between the transcendental
pludrevers for dig i kravlegården, så havde du ikke “consciousness” of his earlier
en gang haft forudsætningerne for at tænke. – Og selv analyses and the utterly objective
“matter” assumed by the natural
med vores voksne hjerne, alle vores livserfaringer og sciences. This was the intersubjecet fuldt udviklet verbalt sprog, så er en stor del af det tive world of life, the Lebenswelt, or
“life-world”.
vi foretager os – også dét som vi selv opfatter som The life-world is the world of our
klarovert – betinget af reaktionsmønstre som udsprin- immediately lived experience, as we
ger af vores krop og fysiske erfaringer, ikke vores live it, prior to all our thoughts
about it. It is that which is present
tanker. Alle sanseindtryk er afhængige af kroppen, to us in our everyday tasks and
enjoyments—reality as it engages us
og uden sanseindtryk findes der ingen virkelighed.
before being analyzed by our
Krop og psyke hænger uløseligt sammen?
theories and our science.
Så hvis du tilfældigvis skulle sidde med den – i
David Abram
The Spell of the Sensuous, 1996
øvrigt meget behagelige – tanke at sjælen er urørlig,
at dit personlige jeg er en gudgivet og ukrænkelig størrelse, og at dit indre
tankeliv er noget unikt som kun hører menneskene til, så er den moderne
kognitionsforskning en temmelig brat opvågning!
Jeg ved ikke, om jeg nogensinde har tænkt på det på den måde.
Men det var sådan vi tænkte, inden Darwin skabte et nyt knudepunkt
i vores erkendelsesmæssige memplex, og til trods for at vi har kendt til evolutionslæren i næsten 150 år, så hænger de gamle memer om sjælen og dens
guddommelighed umådeligt godt fast i vores selvforståelse. Men hvis det
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virkelig havde forholdt sig sådan, så havde al den psykofarmaka vi talte om
i går slet ikke virket.
En gudgivet sjæl lader sig ikke påvirke af methylphenidat?
Til gengæld må man så forbløffes over memernes fysiske magt, når vi
i vores ellers oplyste samfund har naturvidenskabeligt uddannede psykiatriske læger der henviser deres patienter til dæmonuddrivelse i kirken!
Det der altså adskiller vores indre verden fra A human foetus, with no more
dyrenes indre verden, det er derfor ikke et spørgsmål feeling than an amoeba, enjoys a
and legal protection far in
om absolut forskel i karakter, men blot et spørgsmål reverence
excess of those granted to an adult
om variation i grader. Ikke et spørgsmål om klarover chimpanzee. Yet the chimp feels and
according to recent
eller ikke-klarover, sjæl eller ikke-sjæl, men et spørgs- thinks—and
experimental evidence—may even
mål om, hvor klarover man er, eller hvor klarover man be capable of learning a form of
som individ inden for en enkelt art har potentiale til human language.
Richard Dawkins
at blive. – Og nu skal vi have fat i én af de ting vi
The Selfish Gene, 1976 / 1999
talte om i går: kan du huske, hvad det vil sige, når noget emergerer?
Det var noget med kaosteorien? Det er, når summen af enheder skaber et
fænomen som ingen af enhederne selv er udstyret med?
En trafikprop for eksempel, ingen af bilerne har egenskaben trafikprop.
Men tilsammen kan de skabe én?
Ingen af dine hjerneceller har egenskaben bevidsthed. Ingen af dem
har egenskaben klaroverhed. Ingen af dem har egenskaben intelligens.
Det er summen af hjerneceller der skaber bevidstheden?
Dit jeg, din klaroverhed, din bevidsthed, din intelligens, dine oplevelser og dine empatiske følelser emergerer ud af dine hjernecellers samlede
arbejde. Det er summen af hjernecellers arbejde der giver dig illusionen om
at ”du” findes. – Uanset, hvor primitiv en guldfisk må synes ved siden af
Albert Einstein, så er vi skabt af det samme stof. Forskellen mellem os selv
og guldfisken er ikke et enten-eller, men et mere-eller-mindre.
Det er jo vildt!
Tankevækkende i hvert fald. – I bogstaveligste forstand!
Hvilket i yderste konsekvens kommer til at rejse nogle rigtigt interessante etiske spørgsmål i forbindelse med, hvordan vi behandler dyrene omkring os.
Husdyrene? Vores dyreetik? – Eller mangel på samme?
De køer og kalve og grise som står ude i alverdens stalde eller ligger
fastlåst under tremmer i alverdens svinestier og får både bylder i leveren og
benbrud og liggesår og alle mulige andre skavanker på grund af avlsmetoderne, og som skal transporteres fra den ene ende af Europa til den anden i
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lastbiler uden hverken vådt eller tørt, de har både In many animals there are parts
limbisk system og cortex. Det samme gælder forsøgs- of the brain involved in the redyr. Især de menneskeaber som det er mest oplagte gulation of attachment between
individuals. Highly social aniat bruge, netop fordi de ligner os selv. Der er med mals, such as dogs, monkeys,
andre ord ingen videnskabelig grund til ikke at tro at and humans, undergo hormonal
de kan føle både smerte, ubehag, glæde, en art ked- changes associated with sepasomhed, frygt, savn og helt basal moderfølelse, og at ration that are different from
those experienced by less social
de under naturlige omstændigheder ville være stuk- animals.
Marc D. Hauser
ket af fra os for længe siden!
Wild Minds, 2000
De er med andre ord klarover at de er spærret inde?
Hvis de er født i fangenskab, har de selvfølgelig ingen idé om, hvad
det er de ikke har, men der er på den anden side ingen grund til at tro at de
ikke er klarover, hvad de rent faktisk har.
Kan man dressere en gris?
Theory of mind
Phoebe:
Det kan man faktisk godt, de er slet ikke så
Oh my God, he wants me to
dumme, men det er ikke dét vi skal tale om nu!
come over and feel his bicep
Vi skal til menneskets evolution, og hvorfor vi opfø- and more...Rachel:
Are you kidding? I cannot
rer os som vi gør!
believe he would do that to
Du har næsten ret! Der er nemlig én ting til, jeg Moni...
to Joey)
bliver nødt til at fortælle dig om, inden vi går i gang Joey, do(turns
they know that we
med selve evolutionen. For når jeg har fortalt dig om know?
Joey:
den, så bliver det meget mere interessant at tale om No.
Rachel:
os selv.
Joey?
Hvilket under alle omstændigheder er interessant, They know youJoey:
know!
Rachel:
eller hvad? Er det ikke dét der er menneskets yndlingsemne
Ugh! I knew it! Ugh! I
nummer ét?
cannot believe those two!
Men hvorfor er det det? Jo, det er det, fordi vi They thoughtPhoebe:
that they could
er klarover at de andre tænker noget om os. Ikke mess with us? They are
trying to mess with US! –
alene er vi klarover at vi selv tænker, vi er også klar- They don’t know that we know
over at de andre gør det, og det er dét vi lige skal they know we know!
Friends
Warner Bros. Television 1999
have sat nogle ord på, og så kommer vi til os selv!
Du har eddermame også trukket pinen ud!
Hvor er du bare sød! – Det store, fine dyr i åbenbaringen omkring den
kognitive forskning er det der hedder Theory of Mind, et begreb som man
efterhånden ikke kan komme uden om, når man forsøger at forholde sig til,
hvor vores jeg kommer fra.
Hvad hedder det på dansk?
Theory of mind. Jeg tror ikke der findes noget dansk ord for det. – Dét
som det går ud på, og som begrebet dækker over, det er, i hvor høj grad
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man er klarover at man selv og andre har et sind, a mind, altså at der foregår
noget inde i knolden på de individer vi omgiver os med. Theory of mind
handler om, i hvor høj grad man har repræsentationer af andre individers
klaroverhed, hvad de føler, tror og vil. – Så hvis du vil kalde det ”sindteori” så be my guest, jeg synes bare det lyder fjollet!
Jeg skulle mene at jeg kan engelsk nok til at kalde det ”theory of mind”, hvis
det endelig er dét...
Det centrale spørgsmål som theory of mind How do you know you’re having
fun if there’s no one watching you
handler om, det er i sidste ende, om man kan vende have it?
Douglas Adams
blikket mod sig selv og konstatere sine egne tanker.
The Restaurant at the end of the Universe
Cogito ergo... og så videre?
Eller om man blot kan tænke over det man ser, uden at have en forestilling om at andre gør det samme. Dét som theory of mind udtrykker, er
altså at vi er observerende, tænkende individer; ikke blot mekaniske agenter.
Heller ikke dyrene?
Descartes tog fejl! I hvert fald hvad angår pattedyrene. Og blæksprutterne.
Det interessante ved theory of mind er at den både kan bruges på dyr
og på småbørn til at finde ud af, hvor klarovre de er om andres klaroverhed, og det er derfor jeg har tænkt mig at bruge teorien, når vi nu skal til at
se, hvor vi selv kommer fra. Jeg anvender den nemlig som et af værktøjerne,
når vi skal sammenligne fylogenesen med ontogenesen.
Når man normalt taler om theory of mind, så tænker de fleste kognitionsforskere vist nok på, om en art eller et barn i en given alder enten har
eller ikke-har theory of mind. Men der er en svensk professor, Peter Gärdenfors, hedder han som har skrevet om alt dette her – en af hans mere
populære bøger hedder Hur Homo blev sapiens. Han har fået den indlysende
idé at stille det op som et spørgsmål om, hvor meget theory of mind man er
udstyret med. Altså ikke et enten-eller, men en glidende skala.
Ligesom med klaroverheden og empatien og bevidstheden?
Fuldt udviklet menneskelig kognition opstår i grader. Både i løbet af
evolutionen, fylogenetisk, og i løbet af det enkelte moderne menneskes liv,
ontogenetisk.
Det som Gärdenfors har gjort, det er at han har delt theory of mind op
i seks niveauer, og dem har jeg valgt at følge:
Det første niveau kalder han ”at have en indre
Første niveau:
verden”, og denne indre verden gør at man er i stand
En indre verden
til planlægning.
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Planlægning forudsætter at individet i sit hoved har en repræsentation af et mål og af den nuværende situation, og at vedkommende oven i
dét kan generere repræsentationer af det antal handlinger som leder frem til
målet. Alle pattedyr kan det i større eller mindre grad, og de har også objektkonstans. En hund kan altså finde ud af at springe op fra sin kurv og
løbe gennem huset til et helt bestemt sted i haven for at grave et kødben op.
Fordi den også kan forestille sig at den finder benet?
Den har ikke nogen tidsfornemmelse, men den kan ordne handlingerne i rækkefølge, inden den går i gang. Det er det første niveau af theory
of mind. Chimpanser er de dyr der tydeligst har en indre verden. De kan
rejse sig, gå hen og brække en kvist af en busk og vende tilbage til
termitboet med pinden og begynde at fiske termitter.
Men hvis man kan planlægge inden man går i gang, hvordan passer det så
sammen med det du sagde lige før? At handling går forud for forståelse?
Mit svar ville være at del-elementerne i den planlagte handling har
været afprøvet, inden de blev forstået. Eller at del-elementerne er medfødte
reflekser som erfaringen har bygget oven på, og i kraft af hinanden er reflekser og erfaring gradvist blevet forstået og klarovre. Visse af hundens
adfærdsmønstre er reflekser. Den kan kun rejse sig og hente benet, fordi
den er sulten her og nu. Den graver ikke et ben op med hensyn til en eventuel senere sult.
Et andet eksempel er den første af vores forfædre som skabte en ”stenøkse”. – Læg mærke til at jeg sagde ”skabte” ikke ”opfandt”! Hvis man forestiller sig at en af dem har tabt en sten på jorden og skåret sig på den skarpe
kant som opstod, da stenen flækkede, så var det først bagefter, han forstod
at han stod med et stykke værktøj i hånden som han kunne lave flere af en
anden gang.
Vi kan ikke forestille os noget uden en erfaring at bygge det oven på?
Og i forbindelse med theory of mind handler den simpleste form for
forestilling om at man kan manipulere med objekter i sine omgivelser. Det
var dét vi kaldte emulering, da vi talte om at kopiere andre, og efterligningen eller parodien, hvor man ikke forstår den andens intention eller betydningen af dét den anden gør, men blot gør det samme.
Andet niveau af theory of mind er, når man
Andet niveau:
kan ”opfatte andres følelser”. Det er ikke det samme
At spejle andres
som at man kan forstå de andres følelser eller genfølelser
nemskue, hvad de tror eller vil; det betyder bare at
man kan "forstå” at en anden for eksempel har ondt eller vil lege.
Det er i virkeligheden empatien fra før?
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På dét niveau, hvor man ikke kan adskille sine Similarly, in rhesus macaques, a
severely distressed infant will often
egne og den andens følelser.
cause other infants to approach,
Hos menneskeaberne bliver følelserne ofte sigembrace, mount or even pile on top
naleret med meget tydelige kropsudtryk, især i an- of the victim; the distress seems to
sigtet, men også ved at de giver lyd fra sig, simpelt- spread to the other infants who
hen fordi de har et kommunikativt formål. Det er then seek contact to soothe their
own arousal. This type of emotional
ikke det samme som tale, for tale forudsætter at afcontagion is also the first stage of
senderen er klarover den besked som bliver afsendt. empathic responding in humans,
De spontane følelsesudtryk bliver ikke ”afsendt”, de exemplified when infants in a
udvises blot spontant, og det samme gør i og for sig nursery cry in response to other
infants' cries, and year-old children
modtagelsen.
seek comfort after witnessing the
Uden at den der sender signalet er klarover det?
injury of another.
http://cogprints.org/1042/00/
Og modtageren forstår heller ikke, hvad der
preston%5Fde%5Fwaal.html
ligger bag, men signalet er tydeligt nok til, at hvis to
19 October 2000
aber er oppe at slås, så kan den stærkeste af dem
forstå at nu har den anden fået nok.
For vores eget vedkommende er det dét niveau man ser hos børn,
inden de fylder et år: Hvis mor er usikker eller græder, så græder babyen
også. Barnet har ingen idé om, hvad mor præcis tænker eller føler, det identificerer sig bare med følelsen.
Spejler den ureflekteret?
Tredje niveau:
Spædbarn uden filter!
Andres
Niveau tre handler om ”at være klarover andres
opmærksomhed
opmærksomhed”, og nu begynder det virkelig at
Chimpanzees ordinarily feed on
rykke! – Nu kan du også se at det ikke bare er empa- fruit, leaves, flower blossoms,
tien om igen: niveau tre betyder nemlig at man kan weeds, and insects. But on occasion
forstå, hvad andre fokuserer blikket på, og på den they actively hunt, kill, and eat
monkeys, bushpigs, small antelope,
måde kan man selv se samme vej og for eksempel få rodents, and even human babies. In
øje på et rovdyr, før end man ellers ville.
some cases they prepare to hunt
Dét som gør det interessant i vores sammen- monkeys by watching them for
hæng, det er at både menneskeaber og småbørn har sometime and apparently
communicating with each other by
denne her evne. – Men det betyder ikke at de har en low intensity sounds and touching
each other. Then they approach
forestilling om andre individers indre verden.
and pursue particularly vulnerable
Hvordan det?
individual monkeys, such as
Lad os starte med småbørnene. Allerede fra females or young, with many signs
børn er 6 måneder gamle, kan de følge moderens of intentional cooperation (...).
Donald R. Griffin
blik, hvis hun drejer hovedet, og når de er omkring
Animal Minds, 2001
12 måneder gamle, kan de også finde ud af det, selvom hun kun bevæger øjnene.
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De har en idé om, hvor hun har sin opmærksomhed?
Men de kan kun finde ud af det, hvis hun kigger på noget som er
inden for deres eget synsfelt. Først når de er 18 måneder, kan de finde ud af
at dreje sig, hvis moderen kigger på noget som er omme bag ved dem selv.
Det betyder med andre ord at det er i 18-måneders alderen de begynder at blive klarover at rummet fortsætter, selv uden for deres synsfelt.
Chimpanser gennemgår en lignende udvikling. Som unger kan de
heller ikke finde ud af, hvor andre har deres opmærksomhed, men det lærer
de i løbet af deres barndom.
Så det har vores forfædre også gjort?
Evolutionen bygger hele tiden oven på. Men for at være klarover en
andens opmærksomhed, behøver man bare at forstå, hvad han kigger på,
ikke hvordan han forestiller sig verden. – Men det kommer! Gradvist udvikler niveau tre sig til også at omfatte evnen til at kunne koble sig fri af sit
eget perspektiv og sætte sig ind i, hvordan den anden ser verden, altså ikke
blot hvor den anden kigger hen, men også hvordan det han kigger på ser ud
fra hans synsvinkel.
Når jeg kigger ned på kopperne på bordet her, så står termokanden til højre…
Og for mig står den til venstre, og det er du i stand til at regne ud.
Denne her evne til at kunne forestille sig verden fra forskellige synsvinkler,
den opnår moderne børn fra 7-årsalderen, og meget tyder på at voksne menneskeaber, hvis de ikke ligefrem har den, så er de meget tæt på at have den.
De har måske en intuition om den?
Noget i den retning. – Voksne mennesker på cykel i København kører
så, som om de har mistet evnen igen, men det er en anden historie...
Fjerde niveau er ifølge Gärdenfors, når man
Fjerde niveau:
har en ”idé om andres hensigter”. Det er en evne som
Andres
hensigter
indebærer at man kan forstå, hvilket mål andre individer har med deres adfærd, og altså den evne som Some enculturated apes have
to use visual symbols to
var forudsætningen for at man kunne imitere en an- learned
communicate with one another.
This was first shown by the
dens handling og ikke blot emulere eller efterligne.
Rumbaughs two decades ago,
Det var den form for kopiering som var vanskeligst? when they demonstrated symbolPræcis. Det er muligt at menneskeaberne har coordinated tool use in two
chimpanzees named Sherman
den evne, men det er tvivlsomt. Med en imitation and Austin, who had earlier
forstår individet grunden til den handling som ved- learned to use half a dozen tools,
including keys, and to name them
kommende imiterer.
using symbol boards.
Merlin Donald
Selvom man kan tolke andres handlinger som
A Mind So Rare,2001
målrettede, betyder det ikke nødvendigvis at man har en forestilling om
den andens klaroverhed. Det er lidt teknisk, men for at det er en imitation,
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er det tilstrækkeligt at man selv skaber en repræsentation af den andens mål
med handlingerne. Man har ikke nødvendigvis en idé om, hvad det er den
anden er klarover.
For eksempel har man aldrig set aber pege på ting for at vise andre
aber noget. De holder heller ikke ting frem for hinanden eller tager hinanden
med hen til steder for at vise hinanden noget. Til gengæld er der anekdotiske eksempler på at chimpanser i fangenskab har forsøgt at få dyrepassernes
eller forskernes opmærksomhed.
Men det er efter min personlige overbevisning I ett experiment avlägsnade man en
chimpans från flocken och lärde henne
vanvittigt risikabelt at sige noget som helst om abers två olika tecken, med vilkas hjälp hon
kognitive evner ud fra, hvad dyr som er opvokset i fick mat från en människa. När hon
sedan återbördades till flocken och
fangenskab – og specielt i et forskningsmiljø – kan framgångsrikt använde samma gester
för att få mat från skötarna, så fanns
finde ud af. Det kan allerhøjst sige noget om, hvad det inte en enda anna chimpans som
någon af hennes gester, trots
deres kognitive potentiale er. For hvis man har imiterade
att alla kunde se hennes tecken och
stimuleret dem lige siden fødslen med alle mulige alla mycket gärna ville ha maten.
Peter Gärdenfors
spidsfindige opgaver som skal teste, hvor meget de
Tankens Vindlar, 2005
kan finde ud af, så har man jo faktisk sat dem i en læreproces, og så mener
jeg ikke at resultaterne kan bruges til at sige særligt meget om, hvad samme
dyr i naturen kan finde ud af, og hvad den naturlige evolution har udstyret
dem med af færdigheder.
Så har man gjort den klassiske forskningsfejl og påvirket sit forsøg alene ved
at udføre forsøget?
Det er netop derfor, jeg skelner mellem klaroverhed og intuition: intuitionen er et område for potentiel udvikling. Menneskeaberne råder muligvis over en intuitiv viden om, hvad andre ved, men de er ikke klarover
denne viden og kan ikke reflektere over den eller planlægge ud fra den.
Men er tæt på at have egenskaben, når de bliver ”hjulpet”? Chimpanser som
har fået testet deres kognitive evner gennem hele deres opvækst, har fået rykket
grænsen mellem klaroverhed og intuition?
Femte niveau:
Det er i hvert fald min intuitive konklusion!
Andres
klaroverhed
Til gengæld er Gärdenfors’ femte niveau netop
at have ”en idé om andres klaroverhed”. Det indebæ- Sherman and Austin never
their use of symbols to
rer at man har repræsentationer af, hvad andre indi- extended
hold anything resembling a
vider tror eller vil. At man har en forestilling om, hvad conversation.
Not even on the level of, say,
deres indre verden rummer lige nu, og det niveau er “Hey, Sherm, how’s it goin?”
Merlin Donald
vi mennesker med garanti alene om.
A Mind So Rare, 2001
Skillelinien mellem niveau fire og fem er, når
man er i stand til ikke blot at se at andre har et mål – så ser man dem som
agent, og det er dét aberne måske formår – men når man tillige har en idé
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om den andens klaroverhed, så ser man individet som subjekt, og dét er det
kun os der kan.
Sjette niveau:
Overgangene er flydende?
Selvklaroverhed
Det er umådeligt vanskeligt at sige, hvornår “Pooh” said Rabbit kindly,
det ene niveau tager over efter det andet.
“you haven’t any brain.”
Det sjette niveau er ”selvklaroverhed”. Det kræ- “I know,” said Pooh.
Winnie the Pooh
ver at man har repræsentationer af sin egen indre
A. A. Milne
verden; at man kan tænke på, hvad man selv tror eller vil.
Det er vi så også de eneste der kan?
Og hvordan det så er opstået, det er blandt andet dét vi skal se på, når
vi tager fat på selve evolutionen. Eftersom de store aber kan følge med til og
med niveau tre, at være klar over andres opmærksomhed, og i tvivlsomt
omfang kan håndtere niveau fire; at have en idé om andres hensigter, så må
niveau fem og seks være opstået i takt med den evolution der frembragte os
i løbet af de seneste 6 millioner år.
Så alt i alt er vores forståelse af os selv og verden og dem der er omkring os
både sammensat af bevidsthed, klaroverhed, intelligens og theory of mind og en hel
række af ting? Som oven i købet er udviklet i forskellige niveauer?
Du kan nok se at vores klaroverhed er en meget kompleks og sammensat størrelse.
Kognition og
Mon ikke!
overlevelse
Min pointe med alt dette her teori, inden vi
Nematode worms turn and flee when
kommer til selve evolutionen, er selvfølgelig at der they encounter substances they don’t
like the taste of. They do this using
har ligget en overlevelsesfordel i at blive mere og two nerves in their heads that act like
“taste buds” and either attract or repel
mere klarover og intelligent.
the worms from substances they
Helt basalt kan man sige at al interaktion med encounter.
Sniffer worms put total recoil to use
omverdenen handler om at overleve. I den kamp for
New Scientist, 29 July 2006
overlevelse træffer alle organismer uvægerligt hele tiden en række valg som
afgør, hvor succesfuld denne overlevelse bliver. Disse valg afgøres hele
tiden af organismens ”ja” eller ”nej” til omgivelserne, og dette ja eller nej er
i sin mest fundamentale form udtryk for en tilfældighed. De første flercellede organismer som tilfældigvis valgte det fordelagtige ja og det fordelagtige nej, satte mere overlevelsesdygtigt afkom i verden, end de organismer
som tilfældigvis valgte det ufordelagtige ja og nej. Siden blev organismernes ja og nej afhængige af en genetisk forprogrammering, og først i takt
med at det limbiske system opstod, blev valget et spørgsmål om, hvad
organismen kan lide eller ikke kan lide.
Vælger organismen noget som er godt for overlevelsen, så overlever
denne præference i den genetiske struktur; vælger organismen noget som er
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skidt for overlevelsen, ja, så glider organismen, dens “Here is a list of things defined as
rewarding: sweet taste in the mouth,
efterkommere og dermed generne for denne præfe- orgasm, mild temperature, smiling
rence ud af den kollektive arvemasse. Det gælder de child. And here is a list of nasty
various sorts of pain, nausea,
eukaryotiske celler og de flercellede dyr og planter, things:
empty stomach, screaming child. If
og det gælder hele vejen op gennem krybdyr, patte- you should happen to do something
dyr, primater og frem til os selv. Det eneste som for- that is followed by one of the nasty
things, don’t do it again, but on the
andrer sig i løbet af evolutionen, er antallet af fakto- other hand repeat anything that is
followed by one of the nice things.”
rer som indgår i ja’et og nej’et.
The advantage of this sort of proKompleksiteten?
gramming is that it greatly cuts down
Og for så vidt angår selve evolutionen, så bety- the number of detailed rules that
have to be built into the original
der det at der kun sker yderligere evolution, dersom program; and it is also capable of
en eventuel mutation og øget kompleksitet medfører coping with changes in the environment that could not have been
bedre overlevelse; at ja’et til noget fordelagtigt er predicted in detail.
Richard Dawkins
større end nej’et, og at nej’et til noget ufordelagtigt er
The Selfish Gene, 1976 / 1999
større end ja’et; at disse præferencer sikrer overlevelse og beskytter mod udslettelse.
Al evolution mod større og større kompleksitet bliver med andre ord
en konsekvens af at generne har skabt ”gode” kemiske reaktioner i cellevævet, når værterne stod over for en overlevelsesfordel, og en ”dårlig” kemisk
reaktion, når de stod over for en trussel. For dyr med et limbisk system kan
den gode kemiske reaktion tolkes som at kunne lide noget, den dårlige som
afsky.
Det betyder at i takt med at organismerne blev I dag ved vi, at arternes ligheder og
forskelligheder kan formuleres meget
mere og mere komplekse, desto mere komplekse blev præcist som graden af lighed i proteinEt menneske har
også de kemiske og biologiske kaosprocesser som lå opbygningen.
omtrent lige så meget til fælles med
bag den følelse som er resultatet. Vores endokrine de afrikanske aber som en hest har
med en zebra, og mere end en hund
system, hormonsystemet og synapserne i vores hjer- har til fælles med en ræv – på det
plan.
ner er med andre ord langt mere komplekse end de genetisk-molekylæreUffe
Gråe Jørgensen
Fra atom til civilisation
signaler som får en guldfisk til at svømme til den
Videnskaben eller Gud, 1996
anden ende af akvariet. De to ting er ikke forskellige i
karakter, fundamentet er det samme, men graden af kompleksitet er æoner
fra hinanden.
Alle komplekse valg – inklusive dem vi kalder for fornuft – er altså
baseret på kemiske reaktioner i vores organisme; på følelser; på summen
eller resultatet af de kaotiske processer som udspilles mellem vores celler og
som er betingede af det genetiske design som evolutionen har frembragt: og
vores klaroverhed; selve oplevelsen af at have et jeg, er et emergent fænomen som er opstået ud af milliarder af hjernecellers interaktion. Det hele er
biologi og kemi.
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Inklusive at vi sidder her og taler? At jeg har valgt at aflyse alle aftaler både i
går og i dag?
Alle kognitive processer er betinget af følelser som er baseret på, hvad
der i løbet af evolutionen sikrede overlevelsen. De kognitive processer er
akkumuleret gennem interagerende kaotiske processer, og de er stabile systemer i et komplekst netværk.
Hvad er?
The human mind cannot come
existence on its own. It is
De kognitive processer: læring, tænkning, dét into
wedded to a collective process,
and the very sources of its
at opfatte og forstå. Erkendelse af enhver art.
experience are filtered through
Det er vist godt at jeg også optager det her!
culture. The generation of culture
Så har du noget at lave de lange mørke vinter- is thus a key question in human
evolution.
aftener!
Merlin Donald
A Mind so Rare, 2001
Vores individuelle kognitive evner, vores frie
vilje og vores personlighed er altså afhængige af to ting:
For det første er de afhængige af den fylogenetiske evolution som
sætter os i verden med et sanse- og overlevelsesapparat med nogle helt
bestemte egenskaber som er genetisk bestemt og tilpasset den verden som
vi skal overleve i.
For det andet er vores individuelle kognitive evner afhængige af den
ontogenetiske udvikling vi gennemgår, hvor vi hver især gradvist gennem
livet får en mere og mere kompleks forståelse af verden og lærer at reagere
overlevelsesmæssigt mere og mere optimalt i flere og flere situationer; lærer
at håndtere stadig mere komplekse situationer.
Jeg lærer at blive bedre og bedre til at overleve?
Din trang til at gå i biografen lørdag aften er summen af geners succes
med at overleve ved at udstyre deres vært med de rigtige følelsesmæssige
præferencer i forhold til omgivelserne. Dit valg med at sidde her i går, i dag
og forhåbentlig i morgen med, bygger på millioner af cellers kemiske interaktion som har udstyret dig med en præference for at tale med mig, fordi
hidtidige erfaringer har lært din organisme at sommetider kan selv en lille
historie tage umådelig lang tid at forberede, men i sidste ende kan det vise
sig at være det værd. I dit ”ja” til at blive siddende her hele dagen i går og
komme igen her til morgen, indgik behaget ved at være netop den journalist Cornelius Magnussen valgte at give sit interview, suset ved tanken
om at få et scoop, håbet om at kunne skrive uden for dit vante stofområde,
nysgerrigheden efter at få afdækket en ting eller to omkring manden der
forsvandt, tilfredsstillelsen ved måske en dag at kunne blære dig med det
over for kollegerne, og muligvis var tidspunktet endda belejligt, fordi du
ikke havde andet at lave. – Hvem ved?
© Lene Andersen, december 2015, andersen@andersenske.dk
Find altid seneste udgave på www.baade-og.dk

157

Det er følelserne der sørger for at jeg overlever?
Alt det du har lyst til at gøre, har på et tidspunkt i evolutionen betydet
en overlevelsesfordel for vores forfædre. Alene af den grund at fysisk velbehag gennem de seneste 160 millioner års evolution var den eneste afgørende
faktor, når en organisme stod over for et valg mellem to eller flere alternativer.
Jeg kalder det fornøjelsesdarwinisme: kun de som fandt behag eller
fornøjelse i at gøre det som gjorde dem mest egnede til overlevelse, fik deres
gener ført videre i selektionsprocessen.
Med krybdyrene blev forskellige valg afgjort af det som generne allerede havde programmeret dyret til at gøre. Med pattedyrene og det limbiske system opstod følelserne som det mest avancerede beslutningsværktøj.
Først med os opstod – som den eneste undtagelse – en så kompleks indre
verden at vi kunne vælge at ignorere vores følelser. – Formentlig har du
valgt at ignorere følelsen af frygt for at du risikerer at spilde en uges arbejde
ved at komme her så mange dage, når du endnu ikke har den fjerneste idé
om, hvad din story ender med at blive.
Frygten for at du skulle sidde og blive gal og irriterende igen?
For den sags skyld...
Følelserne – og de tanker vi har som kan vælge at ignorere følelserne
– er i bund og grund blot kemiske reaktioner; det samme er de aminosyrer
som generne består af.
Lige fra behovet for at trække vejret, til at du bedre kan lide fedtdryppende pomfritter med masser af salt end ting som lugter af mug, og at du
hellere vil sidde og holde ham førsteelskeren i hånden end at fange slanger,
så har den rigtige kemi medført en overlevelsesfordel for generne. Hvis
kemien medførte det modsatte, døde værten eller afkommet var svækket i
forhold til konkurrenterne, og følelsen blev ikke ført videre.
That’s it?
Hvis man ikke tager religiøse forestillinger til hjælp, så er det. Uden at
Vorherre behøvede at løfte så meget som en finger, blev celler til nerveceller,
nerveceller blev til hjerner og hjerner blev til menneskelig bevidsthed og
menneskelig bevidsthed opfandt Vorherre.
Vi talte om lykken igår. Du sagde at den var et resultat af kemiske processer i
vores hjerner. Og derfor er lykken altid nogenlunde konstant.
De kemiske processer i vores kroppe svinger ud fra tid til anden, men
når vi er sunde og raske, svinger de tilbage omkring normaltilstanden før
eller siden. Derfor virker psykofarmaka, og derfor er vi ikke blevet et hak
lykkeligere i alle de år, forskerne har målt vores lykke.
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For vores kemi har ikke ændret sig?
Aminosyrer bliver til følelser bliver til handling bliver til betydning
og semantik bliver til mimese og bliver til frokost på amtshospitalet!
Det er frokosttid?
Passer det ikke meget godt? Så ordner vi evolutionen på fyldt mave?
Men hvis det hele ikke er andet end kemi; fordelagtig eller mindre fordelagtig
kemi, hvad er der så tilbage? Så er livet jo ingen ting. Så kan det vel være ligegyldigt om der sidder folk i fængsel rundt omkring og bliver tortureret eller stenet af
religiøse fanatikere, eller vores flæskesteg har haft liggesår; så er det hele jo bare
nogen aminosyrer, og aminosyrer kan man vel ikke have ondt af? Det er jo ren
nihilisme!
Som var præcis dét Sartre og Camus og de drenge dér kæmpede med
i kølvandet på Anden Verdenskrig. Sartre forsøgte at finde en etik i menneskets forhold til sig selv. Camus søgte en etik i menneskets forhold til den
anden, til medmennesket. Men én ting var de fælles om: meningen med
livet er vi nødt til at skabe selv!
Det tyvende århundredes eksistentialisme?
Subkulturen under futurismen. – Og så en dag kom postmodernismen
og sørgede for at ingen gad interessere sig for den slags idiotisk tomhed
mere, og så ville vi alle sammen meget hellere have en ny bil med alufælge!
Subsidiært et køkken med hårde hvidevarer i italiensk design og børstet
stål.
Det er jo derfor det er så vigtigt at forstå, hvad fanden det er vi kommer af! Hvis vi selv skal skabe meningen med vores liv, så er det mindste
man kan forlange vel for katten da at vi ved, hvad det er for et grundlag vi
bygger den mening på? Eksistentialisterne sad bare og jamrede sig over livets tomhed, jeg vil vide, hvad der så rent faktisk er! Og det er derfor vi nu
skal til at tale om vores egen evolution!
Når vi har spist frokost?
Men så skal jeg også nok komme til sagen! Det lover jeg!
En time? Samme sted?
Du fandt frokost nede i byen i går, ikke?
Jo.
Så ses vi!
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∆ΙΑΨΑΛΜΑΤΑ IX

Syndefaldet bestod ikke i, at vi spiste af kundskabens træ, men at vi åd rub
og stub på dumhedens.
Og da vi bagefter skulle indse, hvad vi havde gjort, tog vi fejl af de to træer.
Somme tider ville jeg ønske, at jeg kunne tro på, at der ikke findes nogen
Gud. Det forplumrer i den grad filosofien, når man er overbevist om, at der
er en mening med tilværelsen.
Ingen ironi overgår Vorherres.

Tilbage til Tenna og Cornelius
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Tidligt tilbage?
Der var jo ikke ligefrem nogen grund til at du skulle sidde og vente på mig!
– Jeg tog to cappuccinoer med fra caféen.
Næh!
Det syntes jeg vi havde fortjent. – Og en evolutionær præference til den søde
tand.
Biscotti! – Du kunne ikke tænke dig at flytte ind?
Kan jeg så gå til caféen og hente cappuccinoer?
Som ambulant kan du godt.
Men så er jeg jo ikke flyttet ind?
Det er også rigtigt! Jeg må nok hellere bare vænne mig til deres kaffe.
– Er du klar til evolutionen? Og selverkendelsen?
Vores allesammens? Fylogenesen sammenlignet med ontogenesen? Som var
dét vi egentlig skulle snakke om!
Bedre sent end aldrig! – Mm! Og skummet er ikke en gang faldet sammen! – Hvad var de ni mysterier, jeg nævnte i morges? Du skrev dem ned,
ikke?
Her...
Læs!
Første mysterium: Hvorfor risikerer vi at kløjs i maden? Hvad var det der
kom før sproget, som var så vigtigt at det var værd at blive kvalt for? Andet: Hvordan kan det være, at vi har et medfødt anlæg for sprog og grammatik? Tredje:
Hvorfor fægter vi med hænderne, når vi taler, selv når vi taler i telefon? ...vil du
høre dem alle sammen?
Kom nu bare med dem!
Fjerde: Hvis vores forfædre havde sprog, inden den kulturelle eksplosion for
cirka 50.000 år siden, hvorfor har vi så ikke nogen spor af det, af deres kultur? Fem:
I hvor høj grad har ord – eller har ord haft – magisk betydning? Seks: Hvorfor lader
vi os så let forføre af karismatiske alfahanner? Syv: Hvorfor har så mange demokratier udviklet sig til autokratier? Og otte: Hvorfor hopper vi så let på de såkaldte
urban myths? Hvorfor er vi ikke klogere? – Og nieren, med tegningerne, har vi fået
svar på.
Den menneskelige
Lad os kigge på evolutionen, så kan det være at
selverkendelse
du selv kan svare på mysterierne, inden du går hjem!
og dens epoker
Meget af det må vel så handle om memerne?
I allerhøjeste grad! – De epoker som jeg har valgt at dele vores evolution op i, starter altså for omkring 6-7 millioner år siden med den forfader vi
© Lene Andersen, december 2015, andersen@andersenske.dk
Find altid seneste udgave på www.baade-og.dk

163

delte med chimpanserne. Spædbarnsepoken gik frem til for 1,5 millioner år
siden og omfattede australopithecus og Homo habilis.
Småbørnsepoken startede for 1,8 millioner siden og gik frem til for
500.000 år siden, og den handler om homo erectus.
Den tidlige barndomsespoke startede for 500.000 år siden og varede
frem til for 100-200.000 år siden og handler om arkaisk homo sapiens; den
sene barndomsepoke startede, da moderne homo sapiens sapiens opstod, og
epoken varede frem til for cirka 10.000 år siden, da vi opfandt landbruget.
Og så tog teenageepoken over? – Men evolutionen af vores selvbevidsthed –
”selvklaroverhed” – var alt dette her en del af jeres arbejde med tv-serien? At forstå
mennesket så grundigt som det vi taler om nu?
Vi havde det inde over en ganske kort overgang. Vi legede med den
tanke at vores nuværende kultur er en teenager-kultur, og at der derfor
måtte have været noget ”barndomsagtigt” som lagde op til den, og en voksen-epoke som følger efter den, og vi sammenlignede også fylogenesen med
ontogenesen, sådan som jeg gør nu, men det var meget overfladisk.
Faktisk begyndte jeg at læse om alt dette her evolutionshalløj og de
kognitive videnskaber, fordi vi havde kigget på det med tv-serien, og fordi
jeg spekulerede på, om der var hold i idéen: Kan man overhovedet sammenligne fylogenesen – artens og kulturens udvikling – med individets udvikling? Og mit resultat var at det kan man godt!
Forudsat at man ikke gør det til punkt og prikke?
Og forudsat at det er selverkendelsen man taler om. Samt vores kognitive udvikling i bred forstand. Men først og fremmest forudsat at man skelner skarpt mellem, hvornår man taler om det enkelte individ, den enkelte
kultur, og hele menneskeheden som sådan. Så det skal vi forsøge på.
Vi?
Jeg har jo faktisk ikke formuleret dette her i sammenhæng før. Jeg har
skrevet notater og filosoferet og gjort mig tanker om, hvorvidt konceptet eller
idéen holdt, men jeg har ikke formuleret det og givet det en egentlig form.
Du har ingen planer om at skrive det ned?
Spædbarnsepoken:
Den første epoke vi skulle tale om har jeg
7 – 1,5 mio. år fvt.
kaldt Spædbarnsepoken.
Du må da kunne skrive en bog om alt dette her? – Recent investigations of the social
behavior of monkeys and apes have
Eller flere!
demonstrated that most species live
Men nu skal vi tale om spædbarnsepoken, og a large portion of their lives in
stable social groups.
det skal vi, fordi det var dér, det hele begyndte!
Donald R. Griffin
Fordi den kognitive udvikling hos vores forfædre
Animal Minds, 2001
mindede om udviklingen hos et moderne spædbarn?
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Nemlig: mindede om! Og indtil videre er det hele arten vi taler om!
Epoken begynder nede i Afrika en gang for 6-7 millioner år siden
med den forfader som vi deler med menneskeaberne. Og når man ikke
præcis ved, hvad denne forfader var for en, så er det, fordi det område som
arten levede i, er fugtig jungle, og i det miljø er der ikke nogen knogler der
overlever som fossiler. Vi kan altså ikke finde nogen fysiske rester af dem
og studere dem.
Det er ikke bare, fordi det er længe siden; der er simpelthen ikke nogen rester
af dem?
Der er i hvert fald ikke fundet nogen.
For cirka 4-5 millioner år siden opstod så Australopithecus, og det var
den første art som gik oprejst på to ben, og dem har vi til gengæld fundet en
del knoglerester fra. De levede nemlig ude på savannen, hvor der var tørt.
Hvor knoglerne forstener og bliver bevarede. De sidste australopitheciner
uddøde for omkring 1,6 millioner år siden, men inden da var homo Habilis
opstået for cirka 2,5 millioner siden, og habilis levede frem til for cirka 1,5
millioner år siden.
De overlappede hinanden?
Og der var også flere forskellige slags af hver art.
Evolutionstræet havde mange grene?
Præcis. Så det er den tid vi befinder os i: Spædbarnsepoken begynder
i det dunkle og går frem til for 1,5 millioner år siden, og jeg sammenligner
den kognitive udvikling som vore forfædre gennemgik, med den udvikling
vi ser hos et moderne barn i dets første leveår, fra 0-1 år.
Og for at få hold på udviklingen, så tror jeg at det er lettest, hvis der
er tre hovedområder for udviklingen som vi kigger på: de fysiske forandringer, de kulturelle forandringer og endelig de kognitive forandringer. – Skriv!
Javel, Hr. Kaptajn!
Spædbarnsepokens
Det første store spørgsmål er selvfølgelig, hvorfysiske forandringer
for nogle af aberne overhovedet begyndte at forandre
sig fra at være firbenede dyr i junglen til at være to- Global changes in climate greatly
influenced the African continent and its
benede væsener som senere blev til sådan nogen som environmens during the time of the
evolution of the African apes and the
os.
emergence and evolution of bipedal
hominins.
De havde det måske udmærket i junglen?
Nicholas Toth and Kathy Schick
The Human Past, 2005
Det må man formode. Nogle af dem overlevede jo derinde og blev til moderne chimpanser.
Den mest almindelige forklaring på at nogle af aberne slog sig ned
ude på savannen og blev til australopithecus, er at klimaet og skoven for
cirka 6 millioner år siden begyndte at forandre sig. Fra at være tæt voksende
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urskov, blev Østafrika til savanne med mere spredt træbevoksning. Det kan
også være der ikke har været mad nok i junglen, og at det er derfor de har
bevæget sig ud på savannen. Der er ikke nogen som er sikre.
Det korte af det lange er at nogle af de aber som før kunne klatre fra
gren til gren og leve i trætoppene, over en periode på 2-3 millioner år blev
tvunget til at tilpasse sig en natur, hvor de skulle bevæge sig hen over landjorden på en ny måde for at finde føde. – Og urskoven blev jo i øvrigt heller
ikke til græsmark fra den ene dag til den anden.
Co-evolutionær proces?
In addition, the mountain ranges of the
I lang tid har de sikkert både levet på savannen African Rift created by tectonic uplift
caused by movements of the earth’s
og søgt tilflugt i trætoppene.
plates gave rise to a rain shadow in
of East Africa, gradually leading
En slags mellemstadie mellem at gå på alle fire og much
to drier, more open environments,
particularly after the mid Miocene,
gå oprejst?
around 14 million years ago.
Må man formode.
Ude på savannen er der især to fordele for den abe der går en anelse
mere oprejst end den abe der ikke gør det. For det første kræver det mindre
energi at gå oprejst på to ben end at bevæge sig på alle fire. For det andet
betyder en oprejst kropsholdning at en mindre del af kroppen er udsat for
solens stråler.
This invironmental trend continued,
apparently also part of a global trend
Mindre ”vandret overflade”?
toward cooler and dier conditions,
leading to pronounced cold
Når man tillige smider pelsen, så bliver det ultimately
glacial periods interspersed with
ligefrem helt tåleligt at være ude i solen hele dagen. numerous warmer interglacial periods.
En nøgen krop som sveder, køler hurtigere af, end hvis den er dækket af
pels. Faktisk er det sådan at nøgne jægere kan holde til lange og udmattende jagter som – alene på grund af temperaturen – tager livet af deres byttedyr. I Australien, for eksempel, kan aboriginees få kænguruer til at kollapse
på grund af for høj blodtemperatur, når de har jaget dem til fods i et par
timer. Mindre dyr som harer eller andre små gnavere kan de nedlægge endnu hurtigere på den måde.
This pattern of repeatedly oscillating
Er der ikke også en eller anden teori om at vi levede climatic conditions, and the associated
changes in plant and animal communii vandet, inden vi blev moderne mennesker? Og det er der- ties, was the environmental milieu in
which our proto-human ancestors
for vi ikke har nogen pels?
evolved and must have had a profound
effect on the course of ape evolution
”The Aquatic Ape Theory”?
and, ultimately, on the human lineage.
Og at det er grunden til at spædbørn kan svømme,
Nicholas Toth and Kathy Schick
The Human Past, 2005
lige når de bliver født?
Om de ligefrem kan svømme, ved jeg ikke rigtigt, men de har en lukkerefleks der gør at de ikke får vand ned i lungerne, hvis man tager dem
med i vandet, det er rigtigt.
Så vi opstod ikke på savannen?
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Det ene udelukker jo ikke det andet. Der er ingen der aner, hvordan
Afrika nøjagtigt så ud for 5-6 millioner år siden. Kontinenterne og jordskorpen forandrer sig jo også.
Og Australopithecus var 4-5 millioner år gammel?
Der kan sagtens have været både savanne og søer med fisk, eller større sumpområder i dele af Afrika som i dag ser fuldstændigt anderledes ud.
Klimaet var anderledes. I perioder med istid har Afrika været både køligere
og vådere end i dag. Så vi ved det ikke. Ikke endnu i hvert fald.
Inden for de seneste år er der også dukket flere og flere dokumenterede beretninger op, om gorillaer og andre store aber som lever omkring
vand og henter føde i vandet, og når de går gennem vandet, så er der nogle
af dem som netop går oprejst på to ben. Desuden indeholder fisk en masse
olier som kan have bidraget til at det overhovedet var muligt for os at bygge
så store hjerner som vi har. Så der er flere årsager til at et liv i nærheden af
vand måske slet ikke bare skal afvises som et led i udviklingen af det opretgående, nøgne menneske.
Der er bare ikke nogen der ved det endnu?
Og der er heller ikke nogen der tør sætte en ”dato” på. Om det i så
fald skulle være australopithecus for 4-5 millioner år siden der begyndte at
svømme, eller om det var Homo habilis for 2 millioner år siden. Det bliver
indtil videre gætværk.
Australopithecus
Men vi ved at australopithecus gik oprejst, ikke om Australopithecines might be
regarded as bipedal, terrestrial
den var skaldet?
primates, with more sophisticated
Nøgen, ikke skaldet, din original! De bliver al- manual skills and a social
tid afbilledet med en tynd pels, men det kan lige så structure that had some essentially human features but a mind
godt være forkert.
that was still essentially apelike in
its cognitive aspects.
De er altså ikke blevet nøgne på én gang?
Merlin Donald
Origins of the Modern Mind, 1991
Vi har nok været en anelse blufærdige i begyndelsen! Men de gik oprejst. Det ved vi, fordi der er fundet nogle fodaftryk i
Tanzania som er 3,6 millioner år gamle. De to australopitheciner som gik
der, var sandsynligvis på flugt fra en vulkan som var i udbrud; fodaftrykkene blev sat i løs aske, og ganske kort efter blev de dækket af lava som har
sørget for at bevare aftrykkene stort set friske helt til i dag.
Det interessante ved fodaftrykkene er ikke alene at de er så gamle
– de ser næsten ud som om de er sat i går, og man kan fuldstændigt sætte
sig ind i, hvordan de to der satte dem, har skyndt sig af sted – det interessante er nemlig at man kan se på den måde aftrykkene er sat, at de har gået
nogenlunde ligesom os; hælen i jorden først, rulle forover på foden og sætte
af med trædepuden og storetåen.
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Vi er på vej!
På vej væk fra en vulkan, i hvert fald! – Har du hørt om Lucy?
Nej?
Hun var en australopithecus – det betyder en syd-abe, iøvrigt.
Det har altså ikke noget med Australien at gøre?
”Australis” betyder sydlig på latin. ”Pithecium” betyder lille abe. Og
selvom man normalt ikke taler om en dames alder, så er Lucy altså en dame
fra Etiopien som er cirka 3,18 millioner år gammel, og hendes skelet er ét af
de mest berømte fossiler i historien om vores egen tilblivelse. – Opkaldt, i
øvrigt, efter Lucy in the Sky With Diamonds.
Dét der er så bemærkelsesværdigt ved Lucy, det er at vi har næsten
hele hendes skelet. Eller rettere; vi har cirka 40 %. Men for så gammelt et
skelet er det ”næsten det hele”. Normalt finder man bare knoglen fra en
overarm eller en underkæbe, en tå eller sådan noget, og så må man rekonstruere resten af kroppen ud fra dét, plus hvad man ellers måtte have af
andre fossiler som er af samme alder. Men her er der faktisk tale om at man
har fundet knogler fra hele legemet, så man kan med ret stor sikkerhed sige,
hvordan Lucy har set ud.
Bortset fra at man vel kun har knoglerne, så man kan ikke vide, hvordan ansigtet så ud?
Men det har været meget lig de moderne chimpansers. Det kan man
se på kraniets facon. Til gengæld viser skelettet at hun både gik oprejst og
må have levet en del af sin tid i træerne, og at hun var cirka en meter høj.
Generelt var australopithecus mellem 100 og 150 cm høje og vejede mellem
20 og 50 kilo, og hannerne har været de største.
Ligesom hos os?
Kønsforskellen var en del større end hos os. Mere som hos de andre
store aber: gorillaer og orangutanger. Lucy og hendes artsfæller har heller
ikke været stort kvikkere end en moderne chimpanse. Hendes kranium har
ikke givet plads til en hjerne der var større end en chimpanses. – Og hvis du
kigger i min tabel, kan du se, hvor stort det var...
Homo habilis
Mellem 400-500 cm³.
of these climatic pulses occurred
Så alt for intelligent var hun altså ikke. Men det One
around 2.5 million years ago. In the
var Homo habilis, til gengæld! – I hvert fald efter da- Arctic, ice sheets spread. In eastern
Africa, forest-adapted antelopes were
tidens standard!
replaced by those suited to savannah.
robust australopithecines
De levede side om side med australopithecus i en New,
appeared, as did somewhat largerbrained hominins, Homo habilis, the
million år eller noget? Og deres hjerner var 600-750 cm³?
first members of the Homo genus, and
Måske levede de ikke rent lokalgeografisk side we also find the earliest known stone
om side, men de levede i hvert fald samtidigt forskel- tools.
Made in Savannahstan
New Scientist, 1 July 2006
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lige steder på det afrikanske kontinent. Måske har homo habilis slet ikke
været én art som sådan. Måske var der tale om flere forskellige arter som vi
er kommet til at klumpe sammen efterfølgende.
Ikke bare én gren på evolutionstræet?
Måske indtil flere ”parallelle grene” eller et helt buskads. Ikke alene
er det for det meste ufuldstændige skeletter vi finder, det er også sådan at
når man endelig finder knogler som er så gamle, så kan det være vanskeligt
at artsbestemme dem. Især fordi de enkelte individer af Homo habilis havde
meget individuelle ansigtstræk; nogle af dem var tæt på australopithecus’
ansigtstræk, andre havde ansigtstræk som mere lignede homo erectus.
Som kom bagefter?
The first stone tools appeared
Og som jeg har placeret i min næste epoke, så simultaneously with the species
along with evidence of a
lige nu bliver vi ved habilis. Habilis er nemlig inter- Homo,
drastically changed diet. Homo
essante, fordi det var dem der efter alt at dømme ud- was an omnivorous species form
the start. There is evidence that
viklede de tidlige pandelapper, den del af cortex som this species ate much more meat
than any of its predecessors.
gav os en række nye kognitive færdigheder.
Some of this meat was obtained
Så ikke alene havde de en større hjerne end australo- by hunting big game, a remarkable achievement for a nearly
pithecus, den var også mere kompleks?
naked, relatively small creature.
Merlin Donald
Så med dem kom der altså betydeligt kvikkere
A Mind so Rare, 2001
folk på banen, og blandt andet er det hos dem vi finder det første rigtige stenværktøj, de såkaldte nævesten.
Det er derfor de hedder habilis?
Habilis betyder ”let at holde” eller ”at håndtere et eller andet”, så ja,
derfor hedder de habilis. Fossiler af deres knogler viser at de rent motorisk
har været i stand til at styre deres hænder meget mere præcist end australopithecus. Og dermed har de også været meget bedre i stand til at styre det
som de havde i hænderne.
tools uncovered in Gona,
Men hvad der er mindst lige så interessant, det Oldowan
Ethiopia, have been dated at between
er at arkæologer som har forsøgt at eftergøre habilis’ 2.6 and 2.5 million years old. Recent
systematic excavations at Gona show
nævesten, har fundet ud af at de var højrehåndede. the makers had a sophisticated
of fracture dynamics,
Aber bruger begge hænder lige godt, og det afspejler understanding
selecting raw materials with good
at deres to hjernehalvdele er ens. Men når vi menne- flaking properties, says Sileshi
Semawof the Stone Age Institute in
sker for flertallets vedkommende er enten højre- eller Boomington, Indiana.
Tooled up and ready to go
venstrehåndede, så skyldes det at vores to hjerneNew Scientist 1 July 2006
halvdele har fordelt forskellige opgaver imellem sig.
Det havde habilis’ hjerner også?
Det tyder deres værktøj på. Hos habilis begyndte vores moderne
hjerne altså at tage form! Både hvad angår pandelapperne og dét der med et
fint ord hedder lateraliseringen af hjernen.
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At højre og venstre hjernehalvdel tager sig af hver sine ting?
Bingo! Og dermed kommer vi ind på de sociale og kulturelle forandringer, for de hænger nemlig også sammen med hjernens udvikling.
– Eller rettere: hjernens udvikling hænger sammen med de sociale forandringer!
Spædbarnsepokens
De traditionelle forklaringer på nogle af hjerkulturelle
nens fysiske forandringer er nemlig at de flokke de
forandringer
levede i, blev større. De blev nødt til at udvikle bedre
Thus,
very
early
in our evolution,
og bedre sociale evner for at kunne begå sig blandt
hominids had become highly
flere og flere individer.
social and evidently used a culstrategy for remembering
Samtidig forandrede klimaet sig og tvang dem tural
and problem solving. In other
til at udvikle nye egenskaber, og det er så også én af words, although we have no evidence of language at this time,
de ting der lægges til grund for vores kognitive ud- there is very good evidence of
culture.
vikling.
Merlin Donald
A Mind so Rare, 2001
Det er forandringer i naturen der tvinger hjernen
til at blive større?
Det er pres udefra der gør at dem med de største hjerner overlever
bedre og sætter mest overlevelsesdygtigt afkom i verden. Dem med mindre
hjerner kan ikke tilpasse sig de nye forhold og bliver kørt ud på et genetisk
sidespor.
Og i den anledning skal vi til memerne, og dét man kan kalde en art
”proto-kultur”, altså forløberen for egentlig kultur! Faktisk vil jeg vove den
påstand at den proto-kulturelle udvikling fandt sted allerede hos australopithecus.
Er kultur det samme som memer?
Jeg definerer det på den måde at der godt kan være memer uden kultur. Så længe der ”bare” er tale om at kopiere handlinger fra hinanden, definerer jeg det ikke nødvendigvis som kultur. Først i det øjeblik memplexerne
bliver så komplekse og forskellige at der er væsentlige forskelle mellem to
eller flere flokkes memplexer, så definerer jeg det som kultur.
Hos australopithecus og Homo habilis har der altså været en forløber
for kultur, en proto-kultur. De må nemlig alt andet lige have fundet ud af at
imitere hinanden i deres jagt på føde. Men der har næppe været de store
forskelle på memerne, de enkelte flokke imellem. Men det er det jo faktisk
umuligt at sige noget som helst fornuftigt om. Jeg gætter bare på at sådan
har det været.
Men under alle omstændigheder mener jeg at det er memerne og imitationen af dem der har skabt vores store hjerner.
Fordi det kræver niveau hvad – fem – af den der theory of Mind?
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Niveau fire: klaroverheden om andres hensigter. Den gør memkopieringen til imitation og ikke blot en parodi eller emulering. Men det har jo
taget hundrede tusinder af år for generne at mutere hjernerne til den form
for klaroverhed.
Memerne
Våbenkapløbet, var det ikke dét hun kaldte det? VåThe major break with primate
benkapløbet mellem memer og gener?
capabilities would have been in
way the individual’s own
Blackmore? Jo. Men det var ikke kun et våben- the
body, and its movement in space,
kapløb, memer og gener har også hjulpet hinanden was represented in the brain. The
essence of mimetic skill is thus to
på vej! Selve udviklingen af evnen til at kunne imite- combine the power of primate
event perception with an
re hinanden har også udviklet vores hjerner.
extended conscious map of the
Hvis man både skal forstå, hvad det er man kopie- body and its patterns of action, in
objective event space; that
rer, og hvorfor man kopierer, kræver det en mere kompleks an
event space must be subordinate
to the representation of both the
hjerne?
self and the external world.
Det kræver at man både er i stand til at forstå en
Merlin Donald
Origins of the Modern Mind, 1991
meget stor portion af det der sker omkring en selv, og
overføre det til de bevægelser man selv gør. Frygteligt avanceret!
Men ud over fremstillingen af værktøj er der to andre memetiske eller
proto-kulturelle faktorer som spiller mindst lige så stor en rolle, og det er
groomingen; pelsplejen og så rytme og dans. – Det sidstnævnte er altså dét
som Blackmore kalder spild af ressourcer, men jeg mener at musik og dans
er de direkte årsager til at vi har så store hjerner!
Språket förefaller vara en utveckling av
Det er altså på grund af musikken at kvinder dør i tidigare kognitiva förmågor, framför allt
hantering av verktyg och andra aktivitebarselsseng?
ter som använder komplexa rörelsemönster.
Der vågnede hun op, hva’!
Peter Gärdenfors
Tankens Vindlar, 2005
Både groomingen og vores musikalske trang er
interessante i forbindelse med evolutionen, fordi de udsprang af rent biologiske eller genetiske fænomener, men gradvist udviklede de sig til at være
memetiske. Og så udviklede de sig selvfølgelig co-evolutionært sammen
med udviklingen af værktøjet, samt hvad vores forfædre nu ellers fandt på,
og tilsammen var det dét der var med til at skabe vores store hjerner.
Der er ikke noget der kan stå alene? Klaveret og stenGrooming
øksen hænger sammen?
Tony:
Hvad sidder der inden i et klaver? Små hamre? Don’t touch my hair!
I spend a lot of time on
Jeg spø’r bare!
my hair!
Grooming er det sociale ”klister” blandt aber,
John Travolta
Saturday Night Fever
og det har det også været hos vores forfædre. Ude på
savannen var der typer af rovdyr som simpelthen ikke fandtes inde i urskoven, og derfor var det nødvendigt at flokkene voksede i størrelse for at
kunne overleve. Men det gav sociale problemer.
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Allerede den gang?
Det var der det hele begyndte!
Inde i urskoven var det ingen sag at nå at sidde ned og røre ved hinanden, groome hinanden og have kontakt med alle i gruppen i løbet af en
dag, blot ved at sidde og ordne hinandens pels og pille lopper. Men i takt
med at grupperne voksede for at kunne overleve, så kunne den sociale kontakt ikke opretholdes alene ved grooming.
Fordi man ikke kan groome mere end én person ad gangen?
Grooming tager tid, og gennem at groome hinanden skaber man tryghed og sammenhold i flokken. Groomingen afspejler også de sociale relationer og alliancer i gruppen. Der er mere fidus i at groome alfa-hannen og
alfa-hunnen end ottende theta-hun og hendes snottede lavstatus-unger, så
groomingen konsoliderer den sociale orden.
Skalafri netværk?
Abeflokken og de forskellige pelspleje-alliancer er simpelthen opbygget som et skalafri netværk. Københavns infrastruktur kommer jo et sted fra!
Chimpanser som lever i grupper med 40-50 individer, bruger op mod
20 % af deres tid på at groome hinanden. Men homo habilis levede i større
flokke. For at opnå den samme sociale grooming-effekt som hos aberne,
ville de have været nødt til at bruge langt mere af deres tid på grooming, og
så ville de have haft for lidt tid til at sove og spise. På et eller andet tidspunkt er den sociale stress i flokken altså blevet for stor til at groomingen
var tilstrækkelig.
Derfor må vi antage at følelsesmæssige lyde gradvist er begyndt at
supplere groomingen som socialt klister, og derfor er der grund til at tro at
homo habilis, selvom de ikke havde noget sprog, har lagt grunden til at vi
udviklede det senere.
Det var muteret pelspleje der flyttede vores luftrør?
Mundtlig kommunikation, hvor primitiv den end må have været, tillod den enkelte at være i forbindelse med flere individer på én gang, og den
gjorde det også muligt at holde gang i gruppehyggen i mørke. Denne ”lydgrooming” flyttede ikke vores luftrør – ikke endnu i hvert fald – men det
må have været den der begyndte at udvikle pandelapperne.
En anden lidt sjov ting ved groomingen er at den muligvis er årsagen
til – ikke at vi har hår på hovedet, for der sad jo pels i forvejen – men at den
”pels” vi har på hovedet, vokser sig meget lang, hvis vi ikke klipper den med
mellemrum.
Nu er det også habilis’ skyld at jeg står foran spejlet en halv time hver
morgen?
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Kan dét gøre det? – Grooming er en nedarvet egenskab, genetisk.
Man har lavet forsøg med chimpanser, hvor de fik små doser morfin, og dét
der skete, var at de holdt op med at groome hinanden. Med det resultat at
flokkens sociale struktur faldt fuldstændigt fra hinanden. Der er altså stærke biologiske grunde til at groome hinanden.
Det har samme virkning som morfin?
De aber som føler behag ved grooming, hænger sammen med flokken
og sikrer sig derved en overlevelsesfordel. De aber som ikke får noget ud af
grooming, bliver kørt ud på et genetisk sidespor. Med den forkerte biokemi
i hjernen kommer der ikke noget afkom. Der kan simpelthen ikke opstå en
hel art af asociale individer udfra et flokdyr.
Men gradvist har groomingen udviklet sig fra at være genetisk til at
blive memetisk. Et stort eller langt hår har været et stærkt visuelt signal, og
med en i øvrigt nøgen krop kan et velplejet hår have været en af de første
måder at vise potentielle mager at man havde venner som gad hjælpe en. At
man var en flinker fyr simpelthen, og ikke en mærkelig enspænder.
Frisurer har været med til at sætte dagsordenen for Human hair (in) its very physical
form could not have evolved
den seksuelle udvælgelse for 5 millioner år siden?
Måske ikke for 5 millioner år siden, men grad- without the culture of
hairdressing. I suspect that we
vist i takt med at pelsen forsvandt for 3-4 millioner år segued from primate mutual
siden. At groome og sætte hår vil også have været grooming and parasite-picking
straight on to a sexually selected
med til at udvikle finmotorikken i vores hænder.
advantage of showing off that we
Det betyder naturligvis ikke at australopithecus had friends who would help with
eller homo habilis stod op om morgenen, kiggede sig the bits round the back. Local
i spejlet og sagde ”Pis! Bad hair day!” De var ikke custom suggests whether tresses
are washed or oiled or mudded or
klarover dette her. De havde ikke forfængelighed el- dyed, straightened or curled, cut
or extended. However, we all
ler et klarovert begreb om et jeg.
Det forholdt sig bare ”tilfældigvis” sådan at de judge hair that is totally unfussed
with as a sign that the wearer is
som holdt af at blive groomet og få ordnet hår, og de desperate or insane.
Allison Jolly
som nød at groome og ordne andres hår, satte mere
Lucy’s Legacy, 1999
levedygtigt afkom i verden, simpelthen fordi de var
omsorgsfulde og sociale væsner. Det var altså ikke frisurerne, men dét at
være en god frisør; en omsorgsfuld person, som blev favoriseret af den seksuelle udvælgelse. – Og så var det jo altså heller ikke rokokoparykker de gik
rundt med! Beatleshår, måske. I begyndelsen. Eller fletninger ligesom
Asterix.
Det har været et seksuelt udvælgelseskriterium?
Al begyndelse er svær! – Vi talte om ABBA i går. Kan du huske
”Thank you for the music”?
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I’m nothing special; in fact I’m a bit of a bore
If I tell a joke, you probably heard it before…
Vi genopførte sangen til min søsters bryllup for et
par måneder siden. Det vakte stor jubel!
Med krøllejern og det hele, ligesom hjemme
hos jeres veninde på vejen?
Næsten.
Du var ikke Benny og Björn mere?
Min søster har gudskelov farvet sit hår rødt, så jeg
fik lov til at være Agneta!
Så endelig fik du oprejsning?
Efter alle disse år!
Kan du så huske andet vers?
Mother says I was a dancer before I could walk
She says I began to sing long before I could talk
And I’ve often wondered, how did it all start?
Who found out that nothing can capture a heart
Like a melody can?
Well, whoever it was, I’m a fan 10

Rytme og dans
We often mistakenly think rhythm is
solely a feature of the music. “You
listen to a piece of music and you hear
a rhythm,” (...) What really happens is
that as you listen, the pattern of notes
and rests triggers an oscillation in the
brain. After enough oscillations, the
brain “gets it”, and the dominant pulse
in the mind shifts to match one of the
periods in the music. This “entrainment”
might even trigger the body to move,
tap or gyrate in time.
New Scientist, 4 August 2001

what you get from musical sounds are
super-vowels (the pure frequencies as
opposed to the mixed ones that define
ordinary vowels) and pure consonants
(produced by rhythmic instruments and
the attack of most instruments). These
properties make music an intesified form
of sound-experience form which the
cortex receives purified and therefore
intense doses of what usually activates
it...

Pascal Boyer (2001)
quoted in Breaking the Spell
Daniel C. Dennette 2006

Et stærkt underkendt svensk bidrag til kognitionsforskningen!
Fra de to store antropologer Anderson og Ulvaeus?
Ud over værktøj og grooming har musikken og rytmen, og memerne i
forbindelse med deres udførelse, været forudsætningen for det moderne
menneske. Forudsætningen for vores sprog, forudsætningen for en stor del
af vores motorik, forudsætningen for vores store hjerner, og forudsætningen
for at vi den dag i dag bliver berørt af musik på en helt anden måde, end vi
gør af for eksempel snak. Musikken ligger simpelthen indkodet i os som en
af de mest basale måder for os at omgås med verden!
Der er en historiker ved navn William McNeill som har skrevet en
fremragende bog om rytmens kraft. Den hedder Keeping Together in Time. I
den indleder han med en iagttagelse han gjorde sig som ung soldat: Selvom
han ikke kunne fordrage hæren, og selvom de andre rekrutter måske var
nogle knoldesparkere som han egentlig ikke gad være sammen med, så
skete der noget mærkeligt, når de havde marcheret sammen i takt længe
10

Anderson/Ulvaeus © Polar Music 1977
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nok. Alene dét at alle disse unge mænd blev sat på den ene meningsløse
lange march efter den anden, betød at der blev opbygget en utroligt stærk
gruppefølelse mellem dem. Til sidst var de – som det er målet med soldater
– parat til at gå i krig sammen. De var klar til at slås. Ikke så meget for deres
land eller en ideologi, men som McNeill bemærkede: for hinanden!
Alle disse her mænd som McNeill ville have
Obviously, something visceral was
forsvoret nogensinde at have noget til overs for, endat work; something, I later conclusige tilfælles med, dem følte han sig lige pludselig ded, far older than language and
critically important in human
umådeligt stærkt forbundet med!
history, because the emotion it
Fordi de havde marcheret sammen?
arouses constitutes an indefinitely
Fordi de havde gjort dét han kalder moving expansible basis for social cohemuscles together eller keeping together in time. Når grup- sion among any and every group
per af mennesker mover muscles together eller keeper that keeps together in time,
together in time, så opstår der en gruppefølelse, et os. moving big muscles together and
chanting, singing, or shouting
Vi kender det også, når man synger i et kor eller rhythmically.
laver ”bølgen” til en fodboldkamp: dét at man synger
William McNeill
Keeping Together in Time, 1995
eller bevæger sig sammen, opløser nogle af de personlige grænser og giver flokken en fælles følelse. ”Boundary loss” kalder
han det; grænsetab.
Det er i virkeligheden empatien som slår til? Spejlingen af de andres følelser?
Ligesom gadens parlament og de rasende folkemasser?
Et eller andet gør kollektive rytmer i hvert fald ved vores følelser!
McNeill har så skrevet denne her bog om, hvordan de grupper blandt
vore forfædre som bedst formåede at skabe denne os-følelse, havde en større overlevelseschance end de grupper som ikke kunne. Grupper som havde
et godt sammenhold, havde simpelthen større succes i krig eller på en krævende jagt.
Deraf overlevelsesfordelen?
Men det har ikke været den eneste effekt. McNeill kigger også på andre effekter som musikalske udfoldelser kan have haft, og personligt
hælder jeg mest til den effekt dansen og rytmen kan have haft på den seksuelle udvælgelse.
Det er sexet at danse?
Det tror jeg enhver mand der ikke kan, ved! – Men lad os begynde
med begyndelsen! Musik består af tre ting: rytme, melodi og klang.
Puls?
Puls er noget helt fundamentalt for vores liv. Men det er dét at holde
en rytme ikke. Dét vi forstår ved en rytme, er jo ikke bare en række slag efter hinanden, men at der er et mønster i disse slag, og at dette mønster gen© Lene Andersen, december 2015, andersen@andersenske.dk
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tages med et regelmæssigt mellemrum; følger en puls. – Hvad er forskellen
på rytme og tempo, for resten?
Talte vi ikke om det med pendulerne i går?
Vi talte om tempo og hastighed. Dette her er lidt i samme boldgade.
Rytmen handler om mønsteret i musikken, tempoet om hastigheden. Man
kan spille en salsarytme i højere eller lavere tempo, det bliver rytmen ikke
anderledes af.
Babies only a day old wriggle their
Eller en vals og en samba i samme tempo?
limbs and orient their faces in
Der er det rytmerne der er forskellige, men tune with tape-recorded female
speech, whether in English or
tempoet er det samme. Præcis.
Chinese. They do not do it to
Den simpleste form for rytme er bare en række disconnected vowel or tapping
slag med lige lang afstand imellem sig: hvis du klap- sounds. They are primed already
per, for eksempel: klap-klap-klap-klap-klap og så to social rhythms even in the
womb.
videre. Det interessante er, at det kan aber ikke finde
Allison Jolly
Lucy’s Legacy, 1999
ud af!
Gorillaer kan slå sig på brystet, men det er ikke rytmisk. Der er ikke
noget mønster i den måde slagene falder på. Der er uorden i afstanden mellem hvert slag. Chimpanser kan heller ikke. De slår sig ganske vist ikke på
brystet, men de elsker at lave larm ved at slå på hule træstammer. Der er
også eksempler på chimpanser som står og rokker frem og tilbage fra fod til
fod, når de hører et mægtigt tordenvejr eller de står over for et ærefrygtindgydende vandfald. Der er nogen der har karakteriseret det som dans, men
teknisk set er det det ikke.
Fordi de ikke kan holde rytmen?
Physicist Albert-László Barabási from
the University of Notre Dame in
Det er en egenskab vi er helt alene om!
Indiana and his colleagues studied
Dét som til gengæld findes i naturen, hos for crowds applauding at the end of opera
eksempel både chimpanser og gibbonaber, er deres and theatre performances. (...)
lapsed into synchronised
evne til at ”synge i kor”. Hvis en enkelt abe sidder i Audiences
clapping at roughly half the average
en trætop og skriger sit parringsskrig hu-hu-hu-hu, initial rate of individual members of the
crowd. This seemed odd to Barabási’s
så kan det ikke høres ret langt væk. Men hvis flere team, since the average noise
intensity decreased with such a
aber hu’er i kor, så kan hele skoven genlyde af brun- slowing—not a good way to convey
enthusiasm. But the volume of each
stige aber!
clap rose greatly, the scientists noted.
Stemmen var det første instrument? Det er derfor Just like chorusing chimps, audience
members seem to realise unconscivi kløjs i maden?
ously that they have a larger impact as
Aberne kan mode locke sig ind på hinandens a group working in synchrony. We
probably use the same mechanism to
parringsskrig og opnå en synergieffekt. Chimpanser coordinate activities such as rowing,
dancing and marching
og gorillaer kan ikke holde en rytme hver for sig,
New Scientist, 4 August 2001
men chimpanser og gibboner kan mode locke sig ind
på hinandens sang i fællesskab!
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Det moderne menneske kan klappe en rytme helt alene, og vi kan
kontrollere den luftstrøm som er forudsætningen for at kunne tale. De evner
må være opstået i løbet af vores evolution.
Blackmores påstand om at musik er spild af ressourcer holder altså ikke?
Det kræver en helt fundamental ting at kunne
En vild gissning varför apor inte kan
holde en rytme alene, og den evne har aber efter alt hålla takten är att det beror på samma
begränsningar som gör att de inte kan
at dømme ikke: hjernen skal nemlig kunne simulere sikta. Det behövs simulatorer även för
för att hålla takten måste
rytmen, inden den udføres. Hvis du forestiller dig en rytmen:
organismen antecipera tidsintervallet
rytme som en række slag på en tidslinie, så skal af- till nästa slag.
Peter Gärdenfors
standene mellem slagene være lige lange. Den afstand
Hur homo blev sapiens, 2000
er hjernen nødt til at simulere, inden den kan klappe eller ”udføre” rytmen.
Selve simuleringen er uklarover, naturligvis, men aber er ikke kvikke nok til
at kunne foretage den.
Vi burde med andre ord hedde homo Musicus?
Det burde vi faktisk! Hvis teorien holder. For det er spekulation!
Der er ingen der kan påvise det? – Eller afvise det, for den sags skyld?
Ikke endnu, i hvert fald. Til gengæld er jeg ikke den eneste der er ude
i disse her tanker.
Min teori er at netop fordi rytmer – og ikke mindst dét at holde rytmen sammen – har så stærk en effekt på os, så må den være opstået meget
tidligt. Den må være opstået tidligt for at kunne ligge så dybt indlejret i
vores hjerner; i vores følelser. Vores tidlige abeforfædre må have stået og
rokket frem og tilbage, når de oplevede en eller anden form for affekt, ligesom moderne aber gør det. Simpelthen fordi det føltes ”fedt”. Og gradvist,
gradvist – måske i løbet af australopithecus, måske i løbet af habilis – er de
begyndt at føle det endnu mere, hvis det er lykkedes dem at gøre det i takt,
hvis det er lykkedes dem at mode locke; at ramme en rytme sammen.
Og uanset om de allerede i forvejen kunne hu’e
Sang
i kor, så var det muligvis også i forbindelse med den
kollektive mode locking af fødderne, de opdagede at When we treat of sexual selection we
shall see that primeval man, or rather
tramperiet blev endnu mere fantastisk, hvis de lave- some early progenitor of man, probably
first used his voice in producing true
de lyde med munden samtidig.
musical cadences, that is in singing, as
Man ser sådan en flok halvskaldede chimpanser for do some of the gibbon-apes at the
present day; and we may conclude from
sig stå og stampe og hu’e i kor ude midt på savannen!
a widely-spread analogy, that this power
have been especially exerted
Det er slet ikke noget dårligt billede! – Hvem would
during the courtship of the sexes,—
ved, måske har det også sendt et rovdyr eller to på would have expressed various emotions, such as love, jealousy, triumph,-flugt? Eller imponeret lystent fruentimmer?
and would have served as a challenge
Egentlige stemmer har de ikke haft, så lad os to rivals.
Charles Darwin
The Descent of Man, 1871
kalde det ”halslyde” i mangel af bedre ord. Stønnen
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eller brummen eller råben, hvor mellemgulvet giver luftstrømmen stød, og
lungerne og halsen bliver sat i sving.
Og udvikler evnen til at kløjs i maden?
Selv for os er det en utrolig stærk, fysisk fornemmelse at bruge kroppen på den måde. Især hvis man er flere der gør det samtidigt, og specielt
hvis man i forvejen deler en følelse.
Rhythm, however, is different
Massesuggestion, ligefrem?
from other mimetic devices; it
does not directly reproduce,
Det er powerfuldt stuff!
represent, or signify any aspect
Hos australopithecus gætter jeg på at de her of the natural world. It has to be
regarded as a mimetic game,
halslyde har været spontane udtryk for nogle følel- usually a reciprocal game, which
ser; at en seance med proto-dans og proto-sang ikke is played for its own sake. Given
the ubiquity of mimetic games
har været en social begivenhed som de har sat i scene among humans, from the faciagames of mothers and
”med vilje”, men noget der er opstået spontant. Nogen vocal
children to the confrontations of
har været i affekt og er begyndt at rokke og give lyd, whole societies in contest, it is
not surprising that a supremely
og så har andre spejlet følelsen og kopieret memet.
integrative perceptual-motor
game like rhythm would emerge
Uklarover memkopiering?
in hominid society, given a
Det har været skønt, du! Men med homo habilis supramodal mimetic capacity.
Merlin Donald
vil jeg vove halsen og gætte på at proto-danse-sangen
Origins of the Modern Mind, 1991
muligvis fik en mere klarover karakter. Måske var
det med habilis, vore forfædre for første gang ”dansede” og ”sang” for sjov!
– McNeill er simplelthen inde på at efterhånden som flokkene voksede, så
kan det være gruppetramperiet; den kollektive rytme der gjorde at flokkene
ikke faldt fra hinanden.
Musikken erstattede groomingen?
Eller supplerede den i hvert fald. Når de ikke kunne nå at groome alle
i løbet af en dag, så mode lockede de deres memer i stedet! – Hvis man gik
rigtigt grundigt til værks, kunne man sikkert finde ud af at folk som danser
sig til en eller anden form for ekstase, udskiller nogle af de samme euforiserende stoffer som chimpanser gør, når de sidder og groomer hinanden.
Naturens egen morfin?
Ikke noget at sige til at kirken og talebanerne har forbudt dans!
Men der er andre fordele ved musik: Hvis de gradvist er begyndt at
bruge ”stemmerne” til at underbygge rytmen, så har det været med til at
skabe den kontrol over vejrtrækningen som er nødvendig for at vi kan tale i
dag. Kollektiv dans medfører også fysisk udholdenhed og stiller krav til
hjernen. Der er ikke meget fidus i at være den klumpedumpe som ikke kan
finde ud af at holde takten sammen med de andre. Falder man helt igennem, får man heller ikke nogen kæreste!
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Og så er vi tilbage ved den seksuelle udvælgelse? Dans er bare sexet?
I hvert fald når vi kommer op omkring habilis. Hvis de har været så
kvikke at de kunne danse ”for sjov”, så har det alt andet lige været alfahannen i flokken der satte tramperiet i gang. – Eller rettere; han som kunne
finde ud af at starte en dans, blev alfahan! Og hvis dét har været tilfældet,
så har gruppetramperiet også været med til at konsolidere magten i gruppen og tage begrebet ”lederskab” et skridt videre. – Og hvilket af mine ni
mysterier taler vi så om...?
Det med de magtfulde alfahanner som vi lader os forføre af gang på gang?
De har simpelthen direkte adgang til vores limbiske system, hvis de får os til at gå
eller klappe i takt?
Så næste gang du ser nogen klappe eller marchere i takt til et politisk
møde, så er det deres indre abekat! – Endelig kan man forestille sig at musikken har været et middel mod ren og skær kedsomhed, og at den der har
formået at motivere de andre til en svingom, virkelig har haft en særlig
status.
Ikke blot stamfaderen til alverdens diktatorer, men også verdens første helt?
James Bond havde aldrig været den samme, hvis det ikke var for musikken!
Uanset hvor meget af filmene der ellers handler om ”grooming”?
Dæwn-didl’læwn-dæwn dæwn-dæwn-dæwn-dæwn-didl’læwn-dæwn
– det hele hænger sammen! John Barry’s intet mindre end geniale tema udspringer direkte af vores forfædres uforløste trang til hårpleje!
Men hvad har alt dette her med spædbørn at gøre?
Early musicality has a powerful role in building
memories. It marks with emotional signatures
Du kalder det spædbarnsepoken?
the identity of persons and ritual events. After
Det hænger ualmindeligt godt sammen!? II very few months an infant can “make music”
seems to have found a proud performer’s
– Hvad har baby ligget og lyttet til i ni måneder inde and
personality. Taken with the infant’s clear preferences for particular companions, this
i mors mave?
musical “showing of” looks like the beginnings
Hjerterytmen?
of his or her social identity as member of a
group with known habits, celebratory
En af de første ting som selv alt for tidligt fødte group—a
experiences and acting skills that are valued
for the bonds that they represent and reinforce.
børn kan finde ud af, det er at holde en rytme.
Colwyn Trevarthen
Jeg så på et tidspunkt en helt vidunderlig videowww.ntsmb.dk/docs/D1IK-program.pdf
2002
optagelse med en far og hans 20 minutter gamle barn
som var født alt for tidligt. Barnet lå med tophue og tæpper på faderens
___________________________
II: OK, Jeg er naturligvis 100% klar over, at dét, at jeg remser evolutionen op parallelt med barnets
udvikling, selvfølgelig ikke er et bevis for noget som helst; at vi i løbet af evolutionen har været
igennem udviklingen på det tidspunkt, hvor jeg skriver, at vi har det. Duh! Sammenkædningen er
mit postulat. Om end et velbegrundet sådant. Især er den måde, jeg anvender tekstboksende på,
tendentiøs. Problemet er, at mine påstande mht. den kognitive udvikling p.t. ikke kan efterprøves.
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bryst, og den form for kommunikation de havde, var Cultivation of intrinsic musicality is a way of
rytme. Faderen brummede ”mm”, og barnet svarede declaring allegiance with a friend or to a social
band. A newborn knows the mother by the tone
med et spagt lille ”nn”. Faderen brummede ”mm”, and inflections of her voice. When a six-monthsmiles with recognition of a favourite song,
barnet svarede ”nn”. Det interessante var at, da man old
and bounces with the beat, it is like knowing his
tegnede tidsintervallerne ind på en graf, så lå rytmen or her name, displaying a social ”me” within the
family’s affectionate pleasure of sharing.
klokkerent med helt regelmæssige intervaller mellem
Colwyn Trevarthen
www.ntsmb.dk/docs/D1IK-program.pdf
faderens og barnets lille lyd.
2002
Barnet kunne holde takten?
Det var den form for kommunikation de havde. Ved at holde takten
sagde de noget i retning af ”Jeg har hørt dig, her er jeg!”
Helt basalt er rytmen én af grundforudsætningerne for at vi kan kommunikere med hinanden. Al verbal kommunikation er en rytme af at lytte
og tale, og hvis man ikke kan finde ud af at holde den rytme, så falder
kommunikationen jo sammen.
The rhythm instinct may also enable
Når folk for eksempel afbryder hele tiden?
us to learn language. Infants seem to
Hvis der ikke er en meget god grund til at af- concentrate on the rhythm of
language, first simple patterns, then
bryde, så handler kommunikation netop om at man more complex ones, long before
the significant sounds together
kan høre på den andens rytme, hvornår man selv putting
into meaningful words and sentences.
New Scientist, 4 August 2001
skal falde ind i samtalen. Processen er gensidig, ellers
fungerer den ikke: Jeg har hørt dig, her er jeg! Folk som mangler den form for
rytme, er jo ikke til at holde ud! Uanset hvad de så måtte have at sige, så
gider vi jo ikke høre på dem. Som i al musik, er det i pauserne hele kunsten
ligger!
Men vi er lige nødt til at gøre McNeill og hele
Argumenterne for
denne her gruppe-tramperi-teori færdig, for der er
rytmen, dansen og
nemlig nogen der har meget skarpe indvendinger
sangen
mod den.
Hvorfor det?
Fordi idéen om at gruppefølelsen – det kollektive os – skulle være en
overlevelsesfordel, gør menneskets evolution til et spørgsmål om overlevelsesfordele mellem grupper i stedet for overlevelsesfordele mellem individer. Gruppeudvælgelse i stedet for favorisering af individer. – I sidste ende
et spørgsmål om massemord i stedet for mord. Og det hænger ikke sammen
med den almindelige evolutionsteori.
Fordi den altid handler om konkurrencen mellem individer, mellem genetiske
værter og mellem individuelle gener?
Det var dét vi talte om med rævene tidligere. Og det går umiddelbart
imod McNeills teori. Derfor har jeg især to argumenter til forsvar for McNeill som vi lige skal have med:
180
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Det første er simpelthen musikkens effekt: i Yet some things seem reasonably
modsætning til ord har musik og rytme en meget dy- sure. The primary seat of bodily
response to rhythmic movement is
bere virkning på den menneskelige psyke end ord. Vi apparently situated in the symhusker ord bedre, hvis de er sat til melodi, og senile pathetic and para-sympathetic
mennesker kan ofte huske sange, længe efter at spro- nervous systems. These nerve
get i øvrigt har forladt dem. Desuden har musik en complexes are involved in all emotions; but exact paths of emotional
evne til at bringe minder frem, meget på linie med excitation by the sympathetic
lugte der netop har så stærk en psykisk virkning, for- nervous system and of the
di lugtesansen er afhængig af centre som ligger meget compensatory restoration of bodily
dybt i hjernen; meget gamle dele af hjernen. Når mu- homeostasis by the para-sympathetic nervous system are not
sik er så direkte forbundet med vore følelser, så må understood. Various hormones
den alt andet lige være opstået meget tidligt i vores excreted by the pituitary gland and
by other organs of the body play a
evolution og med stor sandsynlighed før sproget.
For det andet kan musikken sagtens handle om role; so do the hypothalamus, the
amygdala, and the right side of the
individuel udvælgelse frem for kollektiv. Der er abso- cerebral cortex. Only after filtering
lut en individuel fordel i at være i stand til at koble sig through these levels of the brain
på gruppens kollektive aktiviteter. Hvis teorien om does excitation derived from
memerne tages til indtægt – og det være sig uanset, rhythmic muscular movement and
voicing reach the left side of the
om memerne er en selvstændig replikator på linie brain, where our verbal skills are
med generne; altså en drivende faktor, eller memerne situated.
blot kopieres af generne/mennesket efter gener- With such a pathway of response
nes/menneskets behov; altså en drevet faktor som vi to rhythmic muscular movement, it
is no wonder that our words
styrer – så er musikken og de kollektive bevægelser fumble when seeking to describe
omkring den én af de mest oplagte aktiviteter som what happens within us when we
det kan have været en fordel at være god til at kopi- dance or march
William McNeill
ere. For ens egen individuelle overlevelses skyld og
Keeping Together in Time, 1995
for ens børns overlevelses skyld. At være god til at
deltage i gruppens musikalske udfoldelser har betydet at man har været socialt accepteret og integreret. Ting som støtter individets overlevelse, ikke
gruppens. Derfor er der absolut belæg for at sige at McNeills teori ikke
handler om gruppeudvælgelse, men om udvælgelse mellem individer.
– Gode dansere får mere fisse, og sådan er det bare!
Lad os se på de mere erkendelsesmæssige forSpædbarnsepokens
andringer.
kognitive
Det er stadigvæk epoken frem til for 1,5 millioner år
forandringer
siden?
Stadig spædbarnsepoken!
En potentiel mage som sang smukt – eller måske bare var i stand til at
lave den dybeste eller højeste lyd – eller som var god til at bringe gruppen
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sammen omkring dans og musik; den som havde mentalt eller fysisk overskud til at udføre vanskelige dansesekvenser eller vække kollektive følelser,
var altså mere attraktiv end den som ikke kunne. De som kunne kopiere de
vanskeligste dansetrin, de som kunne huske de længste dansesekvenser
– de mest avancerede memer, med andre ord – de var mere attraktive end
dummernikkerne.
Klaroverhed
Dansen gjorde os ligefrem intelligente?
Vervet monkeys live in stable groups
Det første vi skal kikke på er klaroverheden.
of adult males and females and their
Som udviklede sig gennem flere niveauer og over tid? offspring. The primatologists
Jeg antager at vores forfædre gennem spæd- Dorothy Cheney and Robert Seyfarth
have noticed that extended families
barnsepoken havde evnen til at være klarover situ- form alliances like the Montagues
ationen omkring sig. De var klarover individernes and Capulets. In a typical interaction
they observed in Kenya, one juvenile
rolle og sociale position i flokken, de kunne med monkey wrestled another to the
andre ord holde klarovert rede på gruppens sociale ground screaming. Twenty minutes
later the victim’s sister approached
skalafri netværk. De må også have været klarover the perpetrator’s sister and without
deres egen fysiske eksistens: hvis en sten tabes over provocation bit her on the tail. For
the retaliator to have identified the
foden, gør det avs; at gå tæt på ham som parrer sig proper target, she would have had to
med hende den lille fikse, giver knytnæve i ansigtet! solve the following analogy problem:
(victim) is to B (myself) as C (perOg de har også været i stand til at træffe valg på bag- A
petrator) is to X, using the correct
grund af denne her klaroverhed. Men det er ikke det relationship “sister of” (or perhaps
merely “relative of”; there were not
samme som at have et jeg.
enough vervets in the park for
De har ikke været klarover at de var klarover Cheney and Seyfarth to tell).
Steven Pinker
de her ting. De har ikke kunnet vende blikket indad
The Language Instinct, 1994
og reflektere over det. Deres klaroverhed om egen
eksistens har altså kun eksisteret som en direkte konsekvens af de andres
tilstedeværelse eller en fysisk påvirkning. – Præcis som når et moderne
spædbarn putter fingre eller tæer i munden for at mærke at de er der.
En australopithecus som stak af fra flokken har altså nok kunnet
opfatte stilheden omkring sig og tænke en eller anden ordløs udgave af
”stille”, og den har også kunnet mærke angst eller frygt, men den har ikke
kunnet tænke ”Jeg er bange, fordi her er helt stille.”
Det er meget abstrakt at forestille sig.
Men kan du følge tankegangen?
Det lyder lidt ligesom en af de der dage, hvor man går ved siden af sig selv,
og pludselig er man kommet hjem fra arbejde uden egentlig at kunne huske at man
tog af sted om morgenen, startede bilen, købte ind og alle de der ting. Hvor man
ligesom bare flyder med dagen.
Australopithecus levede bare 2-3 millioner år på den måde!
Ret fed tilstand, egentlig.
182
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Specielt hvis man kan sidde og få en lille mor- Husserl struggled long and hard to
answer this important criticism. How
finrus ud af at blive puslet i nakken, ikke?
does our subjective experience
Det kan ikke være helt åndssvagt at være chimpanse! enable us to recognize the reality of
Og så gør vi hvad vi kan for at studere dem i other selves, other experiencing
beings? The solution seemed to
menneskeskabte omgivelser!
implicate the body—one’s own as well
Det er næsten synd!
as that of the other—as a singularly
Man kan åbenbart ikke lege Gud uden at smide important structure within the
phenomenal field. The body is that
folk ud af paradiset! – Eller som Darwin sagde: Der mysterious and multifaceted
phenomenon that seems always to
eksisterer ikke fremskridt!
accompany one’s awareness, and
Kun øget kompleksitet?
indeed to be the very location of
Det er i hvert fald min påstand.
one’s awareness within the field of
Én af de meget komplekse ting som vi er ud- appearances.
David Abram
styret med, er vores frie vilje. Eller illusionen om
The Spell of the Sensuous, 1996
samme. Men hvor kommer den fra? Aberne har den
jo ikke.
Afhænger den ikke også af følelserne? Empatien? – Og memerne?
Jo, og med mindre Vorherre rent faktisk udstyrede Adam og Eva med den i forbindelse med SkabelFølelser og fri vilje
sen for cirka 6.000 år siden, så må dét vi definerer
Der findes måske ikke nogen mere
som en fri vilje, alt andet lige være opstået gradvist. fundamental psykologisk
Gradvist må vores intellekt have opnået en sådan færdighed end det at modarbejde
impulser. Den er grundlaget for al
styrke at det har kunnet skue gennem følelserne og følelsesmæssig selvbeherskelse,
eftersom alle følelser i henhold til
skelne mellem dem, og endnu senere er vi også ble- deres natur fører til en eller anden
vet i stand til at forholde os til dem og vælge, hvor- impuls til handling. Husk, at
grundbetydningen af ordet emodan vi vil reagere på dem. Men hvordan var status i tion, den psykologiske fagterm for
følelse, er ”at bevæge”.
Spædbarnsepoken?
Daniel Coleman
Følelsernes Intelligens, 1995 / 1997
Status mellem følelser og fri vilje?
Ja. Vi kan ikke sige noget om det.
Men vi kan gætte?
Og mit gæt er at homo habilis nok havde den grad af empati, hvor de
kunne skelne mellem egne og andres føleleser, men at de ikke havde noget
der mindede om fri vilje. Til gengæld gætter jeg på at de udviklede mange
af de komplekse følelser som vi kender i dag: skam, flovhed, trøst, vrede,
skuffelse, tristhed, skyld, befrielse og så videre. Og i en eller anden grad har
de også været klarover at følelserne kom og gik.
Men de har ikke været i stand til at vælge, om de ville reagere på dem eller ej?
Det er mit seriøse gæt.
Det er derfor jeg sammenligner dem med moderne spædbørn eller
meget små børn: Når moderne småbørn har gjort noget forkert, og mor har
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skældt ud, så er der ingen tvivl om at de har det skidt, men de føler det
bare, de kan ikke stille noget op over for det. Det er først, når de bliver mere
modne at de lærer at forholde sig til følelserne og kan håndtere dem.
Vores tidlige forfædre havde ikke udviklet følelsesmæssig intelligens endnu?
De har hverken været i stand til at reflektere over deres egne følelser
eller styre deres følelser. De har kun været udstyret med de mest simple former for empati. Gætter jeg på. Og i og med at de nok kunne mærke deres
følelser og i en vis grad var klarover dem, men ikke kunne reflektere over
dem, så var de heller ikke intelligente nok til at skjule dem, følelserne. De
havde ingen kontrol over de signaler de sendte til hinanden. Den der følte
noget ville altså være meget let at ”læse”, og den følelsesmæssige reaktion
fra de øvrige individer i gruppen ville være lige så spontan.
Det er derfor man aldrig ser aber spille poker?
De hader at tabe!
Men fordi evnen til at skjule sine sande følelser eller intentioner netop
giver en fordel over for gruppemedlemmer som ikke er lige så smarte, så er
en af forklaringerne på vores intelligens faktisk at det er en overlevelsesfordel at være i stand til at narre de andre.
Det er evnen til bedrag der har givet os vores store hjerner?
Evnen til at undertrykke eller manipulere med sine følelser er en væsentlig fordel i en social flok. Men dermed opstår jo også den mere komplekse evne til empati; at vise medfølelse, selvom man ikke spejler eller deler
den andens følelser. Man kan udskille sine egne følelser fra de andres.
Og dermed det første spæde spadestik på vejen til selverkendelse? Og følelsesmæssig intelligens?
Med evnen til at kunne føle noget andet end sine omgivelser, med en
gryende evne til at være klarover det og med evnen til at kunne manipulere
med sine udtryk, opstod gradvist den første præmis for individet.
Så i begyndelsen har der ikke været nogen vilje som har været løsrevet fra
følelserne, men efterhånden som individerne er blevet bedre og bedre til at skjule,
hvad der virkelig foregik inde i dem, så er de også blevet mere manipulerende – både
med hensyn til sig selv og over for andre?
Præcis. Og det hænger så i videre perspektiv I den udstrækning vores følelser kommer
på tværs af eller øger vores evne til at
sammen med evnen til at træffe valg som går på tænke og planlægge, til at vedblive at
træne mod et fjernt mål eller til at løse
tværs af følelserne; dét som vi betragter som fri vilje.
problemer og lignende, afstikker de
På samme måde som andre pattedyr kan føle grænserne for vores muligheder for at
bruge vores medfødte evner og er derfor
behov og drifter og også kan finde ud af at tilfreds- bestemmende for, hvordan vi klarer os i
stille disse behov, må vi formode at vores forfædre i livet.
Daniel Coleman
Følelsernes Intelligens, 1995 / 1997
spædbarnsepoken har kunnet det. Men selvom hjer184

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

nerne blev større og vores forfædre fik stadig mere mangeartede og komplekse følelser, har de næppe været i stand til at reflektere over deres følelser og prioritere deres behov. De har nok haft en vilje og været i stand til at
trumfe den igennem over for deres omgivelser, men de har kun i gryende
omfang været i stand til at vælge at lade være. Der har altså nok været vilje,
men ingen fri vilje.
FornøjelsesOg så kommer vi tilbage til en ting som vi var
darwinisme
ganske kort inde på for lidt siden: Indtil der udviklede sig en fri vilje som kunne ”over rule” vores følelser og få os til at gøre
ting som vi egentlig ikke havde lyst til, så var udviklingen karakteriseret
ved fornøjelsesdarwinisme. Og det får konsekvenser, selv for os i dag. Alt
det vi kan lide at gøre, har nemlig på ét eller andet tidspunkt betydet en
overlevelsesfordel! Også selvom det i dag måske er ved at slå os ihjel.
At køre 180 uden sele?
At opsøge farer og få et kick ud af det, eller evnen til at ignorere at
man er i gang med noget dumt, er faktisk slet ikke så ringe, hvis man er 1,30
høj og konkurrerer med sultne løver om aftensmaden, udelukkende bevæbnet med en stenøkse. – Forudsat at man ikke irriterer løverne alt for meget
eller selv ligner løvemad, selvfølgelig! Tag noget så banalt som vores spisevaner: dengang, hvor vi virkelig måtte kæmpe for føden, var det en overlevelsesfordel at have smag for fedt, sukker, kød og salt. Ganske enkelt, fordi alle fire ting den gang var vanskelige at få fat i. Salt er livsnødvendigt i et
varmt klima, hvor man sveder meget, men det er ikke sådan lige til at finde
i naturen i sin rene form. Ergo en overlevelsesfordel for dem som kunne
smage sig frem til saltholdige spiser og som nød det. Sukker er brændstof til
hjernen; dét organ som er energi-slugeren par excellence! Trangen til sødt
medførte at de med den søde tand spiste mere frugt, og derfor fik de flere
vitaminer end de som ikke gjorde. Ergo, en overlevelsesfordel at spise sødt!
Fedt var livsnødvendigt som energidepot til trange tider, og endelig er kød
og de næringsstoffer som er i kødet – især i fisk – en af forudsætningerne
for at vores hjerner har kunnet vokse sig så store som de er i dag.
Så de af homo habilis der var genetisk udstyret til at have smag for et Happy
Meal, de satte flest børn i verden?
Det er deres efterkommere McDonalds lever af! Vi skal virkelig langt
op i vores evolution, før fornuften og evnen til at foretage os ting som strider mod den umiddelbare lyst, opstod.
Australopithecus var helt spontane?
Men habilis’ hjerner var større, så allerede hos dem må de alt andet
lige være blevet bedre til at lægge bånd på sig selv. Eller i hvert fald på de
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signaler de har sendt til hinanden, og den måde de har valgt at forholde sig
til de signaler som de andre sendte.
Og det er med dét, vi kommer ind på theory of mind og klaroverheden om vores egen og andres indre verden. – Eller manglen på samme!
Selvklaroverheden?
Som hos australopithecus har været på niveau
Theory of Mind
med chimpansernes. I hvert fald til at begynde med.
But do monkeys really know how
Et spædbarn er endnu ikke klarover, hvor det their groupmates are related to each
selv ”ender” og mor ”begynder”. Det har ikke af- other, and, more impressively, do
they realize that different pairs of
grænset sig selv fra omverdenen og opdaget ”du’et”, individuals like brothers and sister
altså det at et andet menneske har et jeg. Derfor har can be related in the same way?
Cheney and Seyfarth hid a louddet heller ikke opdaget ”jeget”; dét at det selv har et.
speaker behind a bush and played
Eftersom vi har så ringe kendskab til, hvad dy- tapes of a two-year-old monkey
screaming. The females in the area
rene egentlig oplever eller er klarover, har vi selvføl- reacted by looking at the mother of
gelig heller ingen viden om, hvad der præcis foregik the infant who had been recorded—
showing that they not only recoginde i knolden på vores forfædre. Men uanset, hvad nized the infant by its scream but
vores forfædre har oplevet og været klarover at de recalled who its mother was.
Steven Pinker
oplevede, så må det alt andet lige have ligget et sted
The Language Instinct, 1994
mellem abernes og det moderne menneskes klaroverhed.
Og det gør et moderne spædbarn så også?
Bortset fra at det moderne spædbarn – som vi talte om tidligere –
faktisk er ringere udstyret end dyrene. De er nødt til møjsommeligt at gøre
sig alle mulige erfaringer om verden, ting som for eksempel chimpanserne
er meget hurtigere til at lære.
Jeg antager med andre ord at da udviklingen af australopithecus gik i
gang, da var de tre første niveauer af theory of mind på plads: niveau ét; at
have en indre verden og kunne planlægge ganske korte handlingsrækker,
niveau to; at kunne opfatte andres følelser, samt niveau tre; at være klarover
andres opmærksomhed.
The use of material culture by wild
Hvad var niveau fire?
chimpanzees in East and West Africa
At have en idé om andres hensigter. Dem må (e.g. trimmed grass stems and twigs to
obtain termintes and ants, stone and
australopithecus have haft en intuitiv idé om, og jeg wood hammers and anvils to crack hardshelled nuts, chewed leaf wads to dip for
gætter på at det er én af de ting som habilis nåede at water or for cleaning) give some
blive klarover. Det svarer så ikke lige til, hvad en mo- possible clues into such rudimentary
technologies.
Nicholas Toth and Kathy Schick
derne 1-årig kan, men det er jo også kun en allegori.
The Human Past, 2005
– En 1-årig kan jo heller ikke lave stenværktøj, det
kunne habilis, og det er faktisk relevant også i forbindelse med theory of
mind. Jo mere avanceret værktøj de har set de andre i flokken lave, desto
186
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mere har de måttet anstrenge sig for at kopiere memerne, og jo tættere må
de været kommet på at have en idé om de andres hensigter.
Australopithecus har med garanti brugt mere værktøj end chimpanserne der fisker termitter med pinde, og i takt med at habilis begyndte at
bruge simpelt værktøj i form af bearbejdede sten og kæppe, må der være
opstået en klaroverhed om stadig mere komplekse tilvirkningsprocesser.
Og hvis de har forstået, hvad en lang proces skulle ende med, så har de
også gradvist nærmet sig en klaroverhed omkring, hvad den anden havde
til hensigt. – Spørgsmålet er kun, hvornår de har koblet den synlige arbejdsproces til dét som foregik inden i den andens hoved, og jeg gætter på at
habilis gradvist er blevet klarover det.
Men de var hverken klarover duet eller jeget; Husserl discerned that there was an
så længe de ikke var klarover ”grænsen” mellem sig inescapable affinity, or affiliation,
between these other bodies and
selv og de øvrige individer i gruppen, så er de andre one’s own. The gestures and
individer ikke blevet opfattet som tænkende subjek- expressions of these other bodies,
ter med intention og personlig identitet, men er i be- viewed from without, echo and
resonate one’s own bodily movements
gyndelsen udelukkende blevet opfattet som agenter, and gestures, experienced from
og følelserne hos enkelte individer har forplantet sig within. By an associative “empathy,”
meget hurtigt hos hele eller dele af gruppen, uden at the embodied subject comes to
recognize these other bodies as
de har haft de redskaber til at forblive upåvirkede other centers of experience, other
subjects.
som vi har.
The pure “objective reality” comDe har spejlet de andres følelser uhæmmet?
monly assumed by modern science,
De har i hvert fald været mere påvirkelige. Præ- far from being the concrete basis
cis hvor meget kan man jo ikke sige noget om. Men underlying all experience, was,
according to Husserl, a theoretical
du ved sikkert også selv, hvordan man reagerer for- construction, an unwarranted
skelligt, alt efter om man træder ind i et lokale, hvor idealization of intersubjective
experience.
folk morer sig, eller om man dukker for sent op til et
David Abram
The Spell of the Sensuous, 1996
møde, hvor halvdelen af medarbejderstaben lige har
fået at vide at de er blevet fyret.
Følelsen forplanter sig.
Du og jeg kan ryste stemningen af os, og vi kan skille vores egne følelser ud fra flokkens. Vi kan også identificere, hvem der er mere påvirkede
end andre, og person for person kan vi måske endda gennemskue, hvem
der skjuler sine følelser, og hvem der ikke er i stand til det. Vi kan også
nogenlunde regne ud, hvordan hver enkelt af dem vil reagere på længere
sigt, og hvordan det vil påvirke vores individuelle forhold til dem. – Om
ikke andet kan vi i fællesskab gennemtænke det og snakke os frem til det
over en kold øl bagefter. Alt dét er der ingen grund til at tro at australopithecus eller habilis kunne.
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Det kom også lige pludselig til at lyde enormt komplekst!
Og alligevel er det ”udregninger” som du foretager masser af gange i
løbet af en dag. Du forventer ligefrem at alle andre gør det samme. Men for
vores forfædre var det bare sådan at interaktion med visse agenter medførte
velbehag, interaktion med andre betød ubehag, måske frygt eller smerte og
i andre situationer opstod en følelse af lettelse eller ærgrelse. Intet mere. De
har ikke rådet over nogen kognitive værktøjer til at specificere deres egne
eller andres reaktioner yderligere.
Kun en umiddelbar refleksion af de følelser som var i omløb i gruppen?
Aber danner venskaber, men med den viden vi har, må vi formode at
disse venskaber ”blot” skyldes et følelsesmæssigt velbehag ved visse individers selskab frem for andres, uden at de nødvendigvis er klarover at det
er sådan det forholder sig.
De kan ikke bygge venskabet på rollespil i Haresko- A long memory and a capacity for
individual recognition are well
ven, for der findes ingen rollespil?
developed in man. We might thereEller for den sags skyld noget så simpelt som fore expect reciprocal altruism to
”Det er altid sjovt at være sammen med Kaj, for han have played an important part in
human evolution. Trivers goes so far
finder altid på så mange sjove ting.”
as to suggest that many of our
Men vores forfædre blev smartere! Jo tættere vi psychological characteristics—envy,
guilt, gratitude, sympathy etc.—have
kommer på homo Erectus for 1,8 millioner år siden – been shaped by natural selection for
gætte, gætte – desto stærkere blev formodentlig habi- improved ability to cheat, to detect
cheats, and to avoid being thought to
lis’ intuition med hensyn til niveau fem i theory of be a cheat. Of particular interest are
mind; at de andre gradvist blev betragtet som subjek- “subtle cheats” who appear to be
but who consistently
ter. De andre i gruppen er gået fra at have været reciprocating,
pay back slightly less than they
agenter til at være subjekter med en indre verden som receive. It is even possible that man’s
swollen brain, and his predisposition
det kunne være praktisk at have en forestilling om.
to reason mathematically, evolved as
Min teori er derfor – og om der nogen sinde er a mechanism of ever more devious
nogen der kan modbevise det, det ved jeg ikke, men cheating, and ever more penetrating
detection of cheating others. Money
det er jo fordelen ved at sidde her og være en glad is a formal token of delayed
amatør på statens regning – min teori er, at i spæd- reciprocal altruism.
Richard Dawkins
barnsepoken udviklede homo habilis en klarover idé
The Selfish Gene, 1976 / 1999
om andres hensigter og en intuitiv fornemmelse om andres klaroverhed,
altså niveau fem. Men det var en udvikling som tog 3-4 millioner år og gik
umådeligt langsomt.
Helt ufatteligt langsomt!
Og så langsomt gik det, simpelthen fordi hver ny evne, hvert nyt erkendelsesmæssigt udviklingstrin – selv den mindste lille ubetydelige egenskab – var afhængig af at en eller andens gener muterede, så hans hjerne og
nervesystem blev et lille nøk mere avanceret. At forvente at habilis skulle
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kunne tænke noget som helst i retning af ”jeg må hellere tage blomster med
hjem på vejen, ellers får jeg heller ikke noget i aften” ville svare til at jeg bad
dig løse en tredjegradsligning i hovedet.
Selv dét vi opfatter som ret simple tanker, er i virkeligheden meget avanceret?
Du behøver slet ikke skamme dig over en eftermiddag på café med
veninderne, hvor hele slænget af gamle kærester får en tur igennem vridemaskinen. Det er kognitiv ydeevne i Olympisk mesterklasse!
Så dét var altså klaroverheden, og det var den
Bevidstheden
jeg lovede dig at vi skulle tale om. Men jeg kan alligevel ikke lade være med at pille lidt ved bevidstheden Et landskap kan sjunga om Gud,
en kropp om ande.
også. I takt med at hjernen voksede og klaroverheden
Dag Hammarskjöld
øgedes, så må det nemlig formodes – og dette er virkelig udokumenteret gætteri! – så må det formodes at de forskellige bevidsthedstilstande, drøm og virkelighed, fantasi og følelser også først gradvist blev udskilt fra hinanden.
The content of much human
Jeg forudsætter ganske enkelt at dyr ikke kan consciousness does not conform to
skelne mellem det de måtte drømme, mens de sover, objective reality. Fear of ghosts and
og så det de oplever i vågen tilstand. Og hvis det er monsters is very basic and widespread in our species. Demons,
tilfældet, og hvis den gradvist opstående klaroverhed
spirits, miracles, and voices of
kun langsomt har gjort vores forfædre i stand til at departed ancestors are real and
skille drøm og virkelighed ad, så må det også betyde important to many people, as are
at den proto-menneskelige hjerne har skabt langt religious beliefs that entail faith in
the overriding significance of
stærkere hallucinatoriske oplevelser under kollektiv entities that lie far outside of the
dans, end vi andre ville opleve i dag.
physical universe studied by
objective science. Yet when we
Den massesuggestion vi talte om tidligere?
Sådan en kollektiv omgang moving muscles to- speculate about animal thoughts,
we tend to assume that they are
gether med så små hjerner, det må virkelig have givet necessarily confined to practical,
et bevidsthedsudvidende trip der kunne mærkes! down-to-earth matters, such as
Min påstand er med andre ord at tilbage i spæd- how to get food or escape predators.
We also tend to assume that animal
barnsepoken var alle en slags proto-shamaner som thinking must be a simpler version
tog sig en flyvetur til ”parallelle verdener” en gang of our own thinking of the animal’s
imellem. De gled meget let fra én bevidsthedstilstand situation.
But there is really no reason to
til en anden.
assume that all animal thoughts are
Uden at være klarover det?
rigorously realistic.
Donald R. Griffin
Uden at have en klaroverhed at være klarover
Animal Minds, 2001
det med! – Og jeg ved godt at det normalt ikke er helt
dét man mener med shamaner. Normalt taler man kun om shamaner i forbindelse med eskimoer og indianere, men når jeg i det efterfølgende bruger
ordet shaman, så taler jeg altså om fænomenet med at kunne tage på disse
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her drømmerejser eller gå i ekstase og stå i kontakt med andre lag i bevidstheden, uanset hvor i verden vi befinder os.
Selvom det ikke er normalen?
Jeg er nok lidt en afviger...
En anden mulighed er at dét vi betragter som virkelighed, simpelthen
er en kulturel konstruktion som først opstod, da talen gjorde det muligt for
individerne at koordinere deres oplevelser.
Hvordan det?
Indtil sproget opstod, og vi kunne delagtiggøre hinanden i, hvordan
vi opfattede verden omkring os, indtil da har individets personlige opfattelse af verden ikke haft nogen mulighed for at blive afprøvet – falsificeret
om du vil – i forhold til, hvordan andre har set virkeligheden.
Sproget er simpelthen en forudsætning for at have fælles oplevelser? Theory
of mind fem; at have en idé om andres indre verden?
Der er i hvert fald grund til at tro at sproget og klaroverheden om de
andres indre verden opstod sideløbende. – I moderne børn opstår klaroverheden om de andres indre verden i øvrigt først i 7-årsalderen, så mine epoker har absolut deres svagheder!
Du kalder dette her ”spædbarnsepoken”?
The most sophisticated definition of
Det er trods alt kun en grovkornet skabelon. “magic” that now circulates through
Moderne børn fødes jo ind i omstændigheder som er the American counterculture is "the
helt anderledes end dét vores forfædre blev født ind ability or power to alter one’s
consciousness at will.” No mention is
i. Der var simpelthen ikke noget sprog at tilegne sig, made of any reason for altering
før det opstod. Og derfor antager jeg at dét at kom- one’s consciousness. Yet in tribal
cultures that which we call “magic”
munikere klarovert med hinanden – altså sproget – takes its meaning from the fact that
både har forudsat og fremdrevet idéen om at de an- humans, in an indigenous and oral
dre havde en tankevirksomhed inde bag ved øjnene. context, experience their own
consciousness as simply one form of
Og med hensyn til virkeligheden; hvis du ikke kan awareness among many others.
David Abram
give udtryk for, hvad du oplever, hvordan skal andre
The Spell of the Sensuous, 1996
så få en idé om at dét du oplever, er anderledes end
dét de selv oplever?
Hvis en habilis under en heftig dans oplevede at lyset blev mere intenst, at lydene ændrede form, at verden omkring ham begyndte at flyde
ud, what ever, hvis han har haft nogle syrede oplevelser under dansen, så
har han i mangel af et sprog ikke haft nogen mulighed for at kontrollere
med andre, hvor meget af dét han oplevede som de andre også oplevede.
Det er godt nok en vild tanke!
Men er den logisk, eller hvad?
Jeg kan ikke umiddelbart tilbagevise den, i hvert fald.
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Til gengæld har vi så taget hul på sproget, og
Sprog
Language is often said to be inexhele den udvikling som har med dét at gøre.
tricable from thinking, but in fact the
Som vel også har med hjernens udvikling at gøre?
two should be distinguished. Thinking is
the ability to have ideas and to infer
I allerhøjeste grad!
new ideas from old ones; language is
Det er så også opstået gradvist, ligesom alt det the ability to encode ideas into signals
for communication to someone else.
andet?
Language, the code by which we
transmit ideas, is different from ideas
Det ville være fuldstændigt usandsynligt, hvis themselves.
Eric. R Kandel,
det var opstået på én gang. Alt andet lige må det haJames H. Schwartz, Thomas M. Jessel,
Principles
of
Neural
Science, 2000
ve haft et langt tilløb ligesom alle vores andre evner.
Ikke mindst, fordi væsentlige dele af vores sproglige færdigheder ligger
indlejret dybt i vores gener. Derfor må det have haft et meget langt tilløb.
Generne er nødt til at have haft chance for at udbygge vores sproglige evner
ved at bygge ovenpå og ovenpå, igen og igen.
Vores sproglige evner er muteret frem? Inklusive vores sans for grammatik?
Hvad er prosodi?
Det ved jeg ikke...
Det er sprogets musikalske accent, tonefaldet. Den sproglige melodi,
om man vil.
Den måde vi går ”op” i slutningen af en sætning som er et spørgsmål?
Præcis. Der er forskel på, om man er kærlig og kælen i sit tonefald, eller om man er vred. Om man undrer sig eller udsteder et forbud af en art.
Men prosodi er også den første form for kommunikation mellem mor
og spædbarn. Lydene er rent følelsesmæssige; der er ikke noget semantisk
indhold eller nogen anden form for kommunikation end selve lyden, selve
den følelse som lyden spontant udspringer fra.
På engelska kallar man mödrarnas
att tala med sina barn Motherese –
Ligesom faderen der holdt rytmen med sit spædbarn? sätt
det svarar väl närmast mot ”morska”.
Han sagde jo ikke ”bøh!” eller ”grr!” til barnet, Utmärkande särdrag är att talet till
barnen ligger i ett högt tonläge och att
han gav en lille ”tryghedslyd”, et mm, en stille, intim, betoningarna är överdrivna. Tråkigt
nog för fäderna har spädbarn lättare
lille hyggelyd.
att uppfatta kvinnors och barns
än den lägre liggande
Og dét er interessant! For der er fire lyde som röstläge
mansrösten.
Peter Gärdenfors
alle mødre og fædre over hele verden bruger den dag
Hur homo blev sapiens, 2000
i dag, når de taler til deres babyer; uanset sprog, kultur og etnicitet er der fire lyde som alle forældre og spædbørn er fælles om.
Et prosodisk ursprog?
Som har overlevet i vore gener.
Den første lyd eller melodi, det er, når forældrene opmuntrer barnet:
”kom til mor!” eller ”kom til far!”, så er det med en stigende tone. Den anden
er belønning, og dér er tonen faldende: ”dygtig pige!”. Tredje er advarsler
eller forbud som ofte kommer i små stød.
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Fy!
Eller ”Av! Det er av!” Og endelig, når man trøster barnet, så er melodien blødere og nærmest bølgende. På dansk siger vi måske ”såh-såh”, og
på engelsk siger de ”there-there”.
Det er det samme i alle kulturer?
Prosody is nonphonetic and is
by some to be nonOver hele kloden. Og når jeg nævner det her considered
linguistic. However, (...) prosody
allerede i forbindelse med australopithecus og homo is a uniquely human vocal feature, involving voluntary voice
habilis, så er det, fordi der er mange dyr, hvor advar- modulation that cannot be found
selsskrig også er korte lydstød. Der er altså ingen in other primates. It is closely
tied to the timed meaning of
grund til at tro at vores tone i sproget er af nyere utterances and is often used to
convey meaning.
dato. Tværtimod.
Merlin Donald
Origins of the Modern Mind, 1991
Vores egen sprogmelodi kunne godt være opstået
allerede hos australopithecus?
Eller i hvert fald må de dele af prosodien som vi deler med resten af
verdens befolkning, være blevet grundlagt hos habilis. Vores følelser har
mindet umådeligt meget om hinanden. De har også siddet og puslet med
deres spædbørn og krammet dem og kigget dem i øjnene og syntes at de
var bedårende! – Hvad var det, forskerne fandt ud af, da de forsøgte at
eftergøre habilis’ små stenværktøjer, nævestenene?
At the start of this process,
At de var højrehåndede?
archaic hominids would never
Habilis har altså været klarover, hvad de sad have heard anything like a word
a sentence and would have
og lavede. Af de små nævesten kan vi se at de har or
been driven only to clarify the
fremstillet deres værktøj ”med vilje”. Når de er så existing mimetic scenarios with
which they had dealt for many
veludførte som de er, så har det været en færdighed millennia. For example, when
man var nødt til at lære ved at se, hvordan andre bar teaching toolmaking techniques,
teachers might first have disamsig ad.
biguated the weak points in their
pedagogical scenario by using
Memer!
visual emphasis and prosodic
Man har været nødt til at lære det ved at iagt- cues to direct their pupils’ attention to what they were doing.
tage andre. De har iagttaget hinanden. Og hvad indeMerlin Donald,
A Mind So Rare, 2001
bærer det?
Hvad det indebærer?
At den som allerede kunne lave en god nævesten, netop fordi det er en
ret avanceret ting at kunne, nødvendigvis må have været klarover at den
uerfarne som sad ved siden af og ikke gjorde arbejdet lige så godt, havde
behov for hjælp. Eller skulle have nogen bank, fordi han var en klovn.
Habilis nærmer sig i betænkelig grad en klaroverhed om andres klaroverhed?
Avanceret værktøj fortæller os noget om deres kognitive evner?
Teoretisk set er det faktisk rigeligt at have en klaroverhed om den
andens hensigter – theory of mind niveau fire – for at se at han laver sten192
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øksen helt forkert. Men hvis man ikke har et sprog at kommunikere med,
men kun prosodiske udtryk og derfor ikke kan spørge, hvad sidemanden
tænker, hvordan fortæller man så sidemanden at han slår helt forkert, og at
det er derfor stenene flækker for ham i stedet for at blive til en brugbar,
skarp nævesten?
annat stöd för teorin att mimande
Med lyde? Og tegn? Mysterium nummer tre: Hvor- Ett
är en del av språkets utveckling
kommer från studier av barn: strax
for taler vi med hænderne?
innan ett barn når tvåordsstadiet i sin
De havde ikke nogen veludviklet fri vilje, de språkutveckling kombinerar det gärna
ord med en gest för att öka
havde ikke noget verbalt sprog, men de havde en ett
uttryckskraften. Det kan säga ”vovve”
klaroverhed om andres hensigter. De havde spontane och samtidigt göra en hoppande
rörelse med händerna för att visa att
følelsesmæssige reaktioner, spontane prosodiske ud- hunden hoppade.
Peter Gärdenfors
brud og et spontant kropssprog, og gradvist udvikHur homo blev sapiens, 2000
lede de evnen til at kontrollere alle tre. Antager vi.
Men de havde ikke en idé om, hvordan den anden ville forstå deres
signalgivning. De reagerede, fordi de så at der blev gjort en fejl. De pegede
og skreg eller brummede, fordi de oplevede en utilfredsstillende begivenhed.
De som spontant anvendte hænderne til at påpege ting eller fænomener; de som spontant henledte andres opmærksomhed på dette eller
hint; de som udtrykte deres følelser gennem prosodiske lyde som de andre
kunne opfatte, og de, for hvem det gennem spontane bevægelser lykkedes
at gøre opmærksom på behov ved at tegne eller fægte med hænderne, de
havde en overlevelsesfordel frem for de individer som ikke gjorde dette
spontant.
Hvorfor spontant?
Fordi de ikke havde et formaliseret tegnsprog med konventioner om
eventuelle tegns symbolske betydning. Alt, hvad de har haft til rådighed,
var spontane bevægelser som følelserne – og dermed generne – havde udstyret dem med. Men gradvist kan det være i form af tegngivning at den
første form for symbolsk kommunikation er opstået.
Og dermed gradvist klaroverheden om de andres klaroverhed, og fordi det var
spontant, ligger det indlejret i vores gener? – Når jeg sidder og fægter ud i luften,
mens jeg taler i telefon, så er det, fordi en eller anden halvabe for 3 millioner år
siden skulle lave en stenøkse?
Det är oerhört svårt att inte själv
Nævesten!
sparka till når man ser fotboll på TV –
Og selvom der er argumenter for at tegnspro- kroppen lever automatiskt med i
andras kroppsrörelser.
get opstod meget senere, nemlig hos homo erectus,
Peter Gärdenfors
Hur homo blev sapiens, 2000
så har jeg vanskeligt ved at forestille mig at der har
været så veludviklet en proto-kultur at de har kunnet lave bestemte typer
værktøj, uden at de har haft en evne til at kommunikere med hinanden.
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Simpelthen fordi man lærte fra sig?
Between five and seven months
babies begin to play with sounds,
Verdens to ældste erhverv: frisør og lærer!
rather than using them to express
Typisk kvindefag?
their physical and emotional states,
Måske har vi andre bare siddet og drukket øl? and their sequences of clicks, hums,
glides, trills, hisses, and smacks
– Men der er flere sproglige rødder på spil!
begin to sound like consonants and
Moderne spædbørn har nemlig et begreb om vowels. Between seven and eight
months they suddenly begin to
sprog allerede fra det øjeblik, de bliver født. De kan babble in real syllables like ba-baskelne menneskestemmer fra andre lyde, og de fore- ba, neh-neh-neh, and dee-dee-dee.
The sounds are the same in all
trækker stemmer frem for anden lyd. – Kan du huske languages, and consist of the
phonemes and syllable patterns that
mysterium nummer to?
are most common across languages.
Det står her sammen med de andre... Det var det By the end of the first year, babies
med børnene som voksede op blandt vilde dyr; der er et vary their syllables, like neh-dee, and
meh-neh, and produce that really cute
vindue for, hvornår vi er i stand til at lære at bruge sprog? sentencelike gibberish.
Stephen Pinker
Det vindue er styret af vores gener. Det eneste
The Language Instinct, 1994
holdbare argument for at sproget har en genetisk
komponent, det er at den sproglige udvikling er nogenlunde lige så gammel
som os selv. – Og surprise, surprise, visse aber kan faktisk finde ud af at
kommunikere!
Med tegn?
Med lyde. Det er ikke sprog i vores forstand, men de har forskellige
skrig eller lyde til forskellige situationer. Det store spørgsmål er, om de er i
stand til at vælge, hvilke lyde de afsender, eller om de altid udstøder deres
skrig spontant. Men der er ingen tvivl om at de kan forstå de lyde de hører,
og at de også kan reagere korrekt på dem!
Marekatte for eksempel. De har tre naturlige fjender: rovfugle, slanger
og leoparder. Alt efter, hvilket af de tre dyr de får øje på, er de stand til at
skrige et bestemt skrig og advare de andre.
Som forstår skriget som en advarsel?
Præcis. Og når de hører en af de andre skrige, er det væsentligt at
skjule sig det rigtige sted. Hvis det er en slange som kryber på jorden, er det
godt at søge tilflugt i et træ. Men det er det ikke, hvis det er en ørn som flyver rundt. De kan altså finde ud af at advare hinanden, når de ser et bestemt
dyr, men de kan ikke finde ud af at skrige skriget, hvis der ikke er det pågældende dyr til stede. Skriget er altså en refleks som ligger i deres gener.
Og det gør forståelsen af det så også?
Og så er vi alligevel i en gråzone. Gärdenfors som vi havde fat i før
med theory of mind, fortæller i bogen Hur Homo Blev Sapiens om en episode
han overværede i et reservat for rhesusaber. Rhesusaber er i slægt med
marekatte, og en af ungerne i reservatet fik øje på en slangeørn og skreg ad194
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varselsskriget for rovfugle. De voksne rhesusaber kiggede op på fuglen, så
at det var en type rovfugl der ikke var farlig for dem selv, og spiste videre.
Ungen havde altså nok lært at store fugle er farlige, men den havde overgeneraliseret og ikke lært at kende forskel på, hvilken slags rovfugl der var
farlig for den selv.
Så er det sprog eller ikke sprog?
Teknisk set er det ikke sprog, fordi lyden blot er et signal – de finder
ikke på at bruge skriget, hvis der ikke er fare på færde, og de har heller ikke
nogen idé om signalets betydning for de andre individer, fordi de ikke har
en theory of mind der inkluderer de andre individers indre verden. Men det
er interessant at der er en indlæring forbundet med forståelsen af signalet.
Er det ikke rhesusaber Thomas har fortalt mig at de bruger til forsøg?
Jeg ved ikke, hvad Thomas har fortalt dig, men det er ofte rhesusaber
de bruger, jo.
Med chimpanserne bliver det endnu vanskeligere at regne ud, præcis
hvor meget de ”siger”, og hvor meget de ”forstår”.
For et par år siden var der en udsendelse på fjernsynet som viste,
hvor vanskeligt det er at afgøre, om andre arter har et sprog.
En forsker som studerer chimpansers kognitive evner, havde siddet
på sit kontor og arbejdet, og derinde kunne hun sådan nogenlunde høre
chimpanserne, hvis de larmede ude i deres bure. En dag, da de skulle
fodres, hørte hun derfor den sædvanlige larm og tumult som altid opstår
ved fodringstid, og pludselig tænker hun ”nå, de får vindruer i dag”.
Og?
Hun kunne høre på chimpansernes skrig, hvilken mad de fik. Uklarovert havde hun gået og opsnappet at der var forskellige lyde forbundet
med forskellige typer mad, og pludselig gik det op for hende! Hun uddrog
en semantisk betydning af chimpansernes lyde. Og spørgsmålet er, om
chimpanserne også gjorde det. Ingen har mig bekendt noget entydigt svar.
Det er næsten utænkeligt at aber fra naturens side skulle være udstyret med
et skrig der betyder ”vindruer”, men det er næsten lige så utænkeligt at de
selv har opfundet et skrig med den betydning.
Hvad så?
Ja, hvad så? Så står vi over for noget vi ikke kan forklare entydigt,
men det giver mig grund nok til at hævde at vores sproglige udvikling
fylogenetisk set er gået i gang meget tidligt.
Og at vores forfædre allerede i spædbarnsepoken udviklede sproglige forudsætninger?
Men hvor mange er ikke godt at vide. Jeg gør nu alligevel forsøget.
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Og siger at udviklingen frem til for 1,8 millioner år siden svarer til en moderne 1-årig?
Jeg siger at vores forfædre; australopithecus og Deaf children’s babbling is later and
simpler—though if their parents use
homo habilis, i epoken frem til for 1,8 millioner år sign language, they babble, on
siden, gennemgik en udvikling der ser nogenlunde schedule, with their hands!
Why is babbling so important? The
ud som følger:
infant is like a person who has been
Fra spontane udbrud af kollektiv moving muscles given a complicated piece of audio
equipment bristling with unlabeled
together udviklede de evnen til at udtrykke og for- knobs and switches but missing the
stærke følelser eller katarsis i gruppen ved at bruge instruction manual.
Stephen Pinker
halslyde til at underbygge rytmer med. Og fra sponThe Language Instinct, 1994
tane prosodiske lyde som udelukkende var relateret
til følelser eller umiddelbare indtryk, blev de gradvist bedre og bedre til at
knytte prosodiske udtryk til ting de ville henlede andres opmærksomhed
på. De begyndte at pege, simpelthen. Både med hænderne og gennem at
komme med mishagsytringer eller opmuntrende lyde.
Desuden må vores forfædre, i takt med at de udviklede både den kollektive rytmefrembringelse og evnen til at sætte lyd på, når de pegede, så
må de alt andet lige også gradvist været nået frem til en eller anden form
for frivillig kontrol over begge dele.
With respect to the origin of articulate
Men de har kun været i stand til at gøre det launguage (...), I cannot doubt that
language owes its origin to the imitation
med hensyn til ting i deres synsfelt.
and modification of various natural
sounds, the voices of other animals, and
De satte ikke ”ord” på ting som ikke var til stede?
man’s own instinctive cries, aided by
Det ville være overordentligt mærkeligt, hvis signs and gestures.
Charles Darwin
The Descent of Man, 1871
det skulle have været muligt. Chimpanserne begyndte jo også først at råbe på vindruer, da de blev delt rundt; de sad ikke og
forlangte druer på forhånd.
Så selvom skriget havde en ”betydning”, så skreg de udelukkende som en
spontan reaktion på noget de så?
Den første protosproglige udvikling har drejet sig om at påvirke
andres opmærksomhed ved hjælp af prosodi og håndtegn. – Yo!
To af de helt store kognitive kvantespring som habilis kan have foretaget, kan altså have været at de var de første som begyndte at pege, rent
spontant, og de første som satte lyde på ting i deres omgivelser. – Ret uartikuleret og uden symbolsk betydning, men dog nok til at påvirke de andres
opmærksomhed. Og vi kan formode at det var på den måde idéen om de
andres indre verden blev mindre intuitiv og gradvist mere klarover.
Vi kan også formode at dette pege-proto-sprog gradvist har udviklet
sig til at blive mere og mere komplekst sammen med lydene, og at det ad
den vej har udviklet sig til en slags tegnsprog. Det er i øvrigt også meget lo196
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gisk at hænderne var en del af kommunikationen, når vi nu ligefrem antager at brugen af stemmen udsprang af at groomingen ikke var tilstrækkelig.
Hvis de kun begyndte at snakke med munden, hvad skulle de så bruge hænderne til imens?
Måske groomingen i sig selv er blevet mere kompleks. Ikke blot som
hårpleje, men også som signaler direkte på kroppen. Det er under alle omstændigheder spekulation.
Det er der meget af?
Jamen der er jo ingen der ved det! Det er i virkeligheden et vanvittigt
taknemmeligt område at sidde og filosofere over, for der er ingen der kan
bevise at man tager fejl! Ikke hvis man holder sig inden for rimelighedernes
grænser, i det mindste. – Så mens jeg er i gang, så lad mig vove endnu end
påstand:
Fordi tænkningen til at begynde med ikke skete på basis af ord som
kunne relateres til ”lyde oppe i hovedet”, sådan som vi oplever vores tanker
som en indre monolog, men bestod af ordløs tænkning knyttet til nogle
meget konkrete fysiske ting i omgivelserne, og eventuelt som håndtegn, så er
min tanke at tænkningen er foregået ”ude i kroppen”, dér hvor aktiviteten
fandt sted.
Det kan da ikke lade sig gøre!
Du sagde at du havde lært at spille klaver som barn?
En lille smule.
Men du lærte noder?
Ja.
Da du først havde lært, hvilken node der hørte til hvilken tangent,
sad du så for hver tone og fortalte dig selv med ord, hvor du skulle sætte
fingrene?
Nej, det var en anden form for tænkning. Men den foregik ikke ude i fingrene.
Fordi du er vant til at tænke på tænkningen som noget der foregår i
dit hoved. Men hvis du ikke vidste det og heller aldrig havde ført en indre
monolog, så vil jeg vove at påstå at du ville have følt klaverspilleriet lige så
anstrengende ude i fingerspidserne som oppe i hovedet!
Uden nogen erfaring med verbal tænkning overhovedet, og udstyret
med nogle hænder som ikke var nær så finmotorisk avancerede som vores,
så må en form for kropslig følelse have domineret tænkningen, og de første
habilisser der gjorde fremstillingen af værktøj til noget de målrettet forsøgte
at lære, har virkelig udfordret deres mentale og motoriske kapaciteter!
Habilis har anstrengt sig lige så meget for at lave en stenøkse som jeg gjorde,
da jeg forsøgte at spille ”Højt fra træets grønne top” med to hænder første gang?
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Mindst!
Og det har voldt ham lige så store problemer at regne ud, hvad hans kone
stod og kiggede på, som det gør for mig at holde rede på Cornelius Magnussens
uendeligt mange idéer på en gang?
Så selvom du måske kun rent intuitivt fornemmer meningen med
visse dele af det jeg sidder og siger – jeg kan nemlig sagtens både se og forstå det fjerne blik i dine øjne fra tid til anden – så er det alligevel ret imponerende at du og jeg overhovedet kan forstå noget som helst af det jeg sidder
og siger!
Jeg er afsløret, med andre ord?
Men du bærer det godt! Det må jeg sige. Skjuler dine sande følelser
med ynde. Jeg havde troet at du var stået af for længst.
Jeg er ikke typen der giver op!
Godt! – Klar til mere?
Sociale relationer
Bare fyr løs!
Én af de ting som helt afgjort har været med til Throughout human prehistory,
every generation coped with a
at drive intelligensen frem og dermed helt konkret different set of tribal politics. This
den fysiske udvikling af vores hjerne, dét er den would not necessarily drive
overlevelsesfordel som ligger i at kunne holde styr intelligence forward beyond the
ploys of chimpanzees, except that
på de sociale relationer i flokken: Hvem er allieret once the process began, we had
med hvem? Hvem sover med hvem? Fra hvem kan ever-cleverer competitors and
friends, so that we drove one
jeg forvente hjælp eller mad? Og så videre.
another onward to be able to cope
Evnen til at holde styr på de sociale relationer with shifts within our lifetimes.
udviklede sig til et våbenkapløb hen imod større
Allison Jolly
Lucy’s Legacy, 1999
hjerner: de som var bedst udstyret til at holde styr på
de sociale relationer og var klarover, hvordan de hang sammen, de var også
bedst til at beskytte det afkom de havde fået.
Deres afkom havde en overlevelsesfordel?
Og arvede evnen til at kunne regne de sociale relationer ud. Den evne
bliver også kaldt den Machiavelliske intelligens.
Increased number of animals in a
Fordi Machiavelli skrev om politiske alliancer og troop does correlate with larger
brain size, and especially with
kunsten at holde på magten?
larger size of the neo cortex. The
Vi gik ikke kun op i at ordne hår og slå på capacity to keep track of social
tromme. Man skal jo også gerne være den der får relations may even set an upper
limit on troop size. In a few weird
mest ud af at ordne hår og slå på tromme!
habitats where the food supply
Jeg har altid syntes at Machiavelli var en anelse allows, some primates live in huge
conglomerates but still interact
primitiv!
Ikke desto mindre kræver det altså noget af de meaningfully with only a small set
of friends.
små grå at kunne håndtere disse her relationer! Og
Allison Jolly
Lucy’s Legacy, 1999
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evnen til at kunne gennemskue alliancerne og evnen til at bluffe sig til lidt
måske uberettiget empati en gang i mellem har været medvirkende til at vi
sidder her og er så kloge i dag.
Det lyder måske som om idéen om et du er opstået allerede her, altså
en klarover idé om de andres indre verden, men det behøver faktisk ikke at
have været tilfældet i begyndelsen. At holde styr på de sociale relationer betyder ikke nødvendigvis at man forstår, hvad der foregår ”inden i” de
andre; at de deler de samme følelser og tanker som man mærker selv. Man
frygter måske alfa-hannen eller tænder på hende den lille fikse henne ved
åen, men man behøver ikke at se dem som tænkende individer for at have
disse følelser eller ønske at vide, hvor de befinder sig, eller hvad der sker
med dem.
Idéen om de andres indre verden er og bliver intuitiv i spædbarnsepoken?
Og det er og bliver gætværk.
Det man jo hele tiden skal huske på, det er som sagt at selv den mindste nye kognitive landvinding krævede en helt ny fysisk forbindelse i hjernen. Et nyt stykke hjernevæv som var nødt til at opstå ved en tilfældig genetisk mutation, så det kunne arves af næste generation. Derfor har denne her
udvikling taget så fantastisk lang tid at vi næppe kan fatte det.
Dér ligger vores begrænsning?
I hvert fald en af vores begrænsninger. De som har følt behag ved at
pege og få luft for deres frustrationer eller deres glæde ved at sætte lyd på
følelsen, de har haft et gen som udstyrede dem med denne lyst. Dét gen var
deres afkom nødt til at arve, før hele efterslægten kunne lære at tale.
Deraf sprogets genetiske komponent?
Og oven på dét er der så bygget andre lyster og Biologisk betragtning
egenskaber. Trangen til at lære mere end ét udtryk, In principle, the same dynamics
apply to cognitive evolution. The
for eksempel.
functions that are most vulnerto selection pressure would
Det er ikke nær så stor en overlevelsesfordel at able
be those that fall just on the edge
have hver enkelt reaktion eller hvert enkelt ord ind- of a species’ capacity, so that
only a few members of the
kodet genetisk – sådan som det er tilfældet med mare- species have some ability in that
kattens tre skrig – som det ville være, hvis generne direction. We might call this the
“zone of proximal evolution.”
kunne skabe et fleksibelt system der gav en generel
Merlin Donald
A Mind So Rare, 2001
og helt fundamental lyst til hele tiden at hæfte nye
lyde på nye ting, og som fra den allertidligste barndom udstyrer ungerne
med en trang til at kopiere de udtryk og fakter som de hører og ser forældrene og de andre i flokken gøre.
Udstyrer spædbørn med en decideret lyst til at opsnappe ord og sprog? – Kopiere memer?
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Se dét ville være favorable gener!
Og dem udviklede homo habilis?
De udviklede i hvert fald grundlaget for dem. Hvad der måske synes
oplagt eller ligetil for os, var afhængigt af at reproduktion-mutation-selektion byggede en ny fysisk forbindelse i hjernen. Et nyt gen var nødt til at
opstå i forbindelse med det eksisterende genetiske netværk, og dét nye gen
skulle bygge en ny forbindelse i hjernens netværk af nerveceller. Det genetiske arvemateriale var nødt til at mutere for at nogen som helst skulle kunne erfare, tænke, blive klarover eller i det hele taget gøre noget som helst
nyt som ingen andre havde kunnet før.
Derfor gik udviklingen så langsomt og varede flere millioner år?
Og hvornår hvad er dukket op, det har vi som sagt ingen chance for
at finde ud af.
Men hvis vi lige skal opsummere spædbarnsepoken, inden vi går
videre til småbørnsepoken og homo Erectus, hvad handlede spædbarnsepoken så om?
Skal jeg nu overhøres?
Spædbarnsepoken i
Du tager jo noter!
overskrifter
Jamen den handler om... De havde ikke noget sprog,
ikke nogen fri vilje, ingen klaroverhed om andres indre A rich fossil record documenting the
earliest hominins has now been
verden, ingen selvklaroverhed, en gradvist opstående klar- discovered on the African continent, with
overhed med hensyn til grænserne mellem dem selv og de perhaps a dozen hominin species
identified as existing prior to 1.5 million
øvrige individer. Det vil sige et klarovert niveau et, to, tre years ago.
Nicholas Toth and Kathy Schick
og fire af theory of mind og et intuitivt niveau fem, og
The Human Past, 2005
ingen følelsesmæssig intelligens.
Godt!
Det de til gengæld havde, var grooming, et stigende antal praktiske færdigheder og det første stenværktøj. Umiddelbare og spontane følelsesmæssige udbrud;
enten individuelt eller kollektivt i form af rytmer med fødderne og halslyde, og sidst
i epoken måske forskellige håndtegn og lyde som var knyttet til ting de kunne se.
Dermed kunne de henlede andres opmærksomhed på det de så. De opfandt at pege.
Epoken begyndte med en abeforfader som vi ikke kender, så kom australopithecus,
og den endte med homo habilis for omkring 1,5 millioner år siden.
Bingo! Pause!
Jeg tror ikke jeg kan klare mere kaffe lige nu.
Jeg havde nu egentlig også mere tænkt mig at jeg skulle tisse. – Ti
minutter?
Fint med mig.
Storartet!
200
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∆ΙΑΨΑΛΜΑΤΑ X
Barnets hjerne arbejder med, hvad den nu måtte have til sin rådighed. (Det
samme gør den voksne hjerne i og for sig, og af og til kan det være ret afslørende, hvad den har at råde over. Men det er en anden historie...)
I 1. klasse havde jeg kristendomskundskab, og i dette mit første skoleår bestod faget mest af bibelhistorier. Vi hørte om Adam og Eva, om Noah,
om Babelstårnet og om Abraham og Sarah, der skulle have en søn, selvom
Sarah var meget gammel og slet ikke kunne få nogen børn. Men Gud kunne
alt, og derfor kunne Han også give Abraham og Sarah et barn.
Nu indgik der i mit barnlige univers ikke begrebet ”Historie”, altså at
mennesker i tidligere tider levede under ganske andre omstændigheder end
mine egne, endsige at der fandtes ”tidligere tider”. Derfor faldt det mig ikke
ind, at de personer, som historierne handlede om, levede for over 3000 år
siden i et bronzealdersamfund og under ganske andre himmelstrøg.
Dog må vores kristendomskundskabslærerinde have forsøgt at gøre
os opmærksomme på, at historierne foregik i ”meget gamle dage” og i ”et
land meget, meget langt væk”, for jeg husker nemlig præcis, hvordan scenen med Sarahs bebudelse foregik:
De eneste ”meget gamle” mennesker, jeg kendte rigtigt godt, var min
farmor og farfar. De havde i hvert fald oplevet ”meget gamle dage”, og på
en eller anden måde hang der stadig en stemning af ”gamle dage” omkring
dem. I deres stue stod nemlig et antikt bornholmerur, og sådan ét havde vi
ikke hjemme hos os. Desuden fik vi også altid mad med brun sovs, når vi
var på besøg. Farmor og farfar boede oven i købet langt væk: det tog over
en time at køre hjemme fra os selv og ned til deres gård mellem Præstø og
Vordingborg. Det faktum, at de havde et landbrug, bidrog kun yderligere
til, at de på fornemmeste vis levendegjorde beretningen om Abraham og
Sarah på min indre biograf.
I dag kan jeg regne ud, at mine bedsteforældre ikke har været mere
end omkring de 60, da jeg gik i 1. klasse, og eftersom jeg kom i 1. klasse i
1975, så nu altså historien ud som følger:
Solen bager fra en skyfri himmel ned over det sydsjællandske landskab; hvidkalkede landejendomme med sorte skiffertage og rødhvide dannebrogsflag i prydhaverne lyser op med jævne mellemrum i de frodige grønne
agre. I den tunge duft af stokroser og omgivet af humlebiernes summen
sidder Abraham på sin hvide havebænk ude ved grusvejen og nyder synet
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af det alt sammen. Han er iført ternet skjorte og blå Kansas overalls samt en
gul kasket fra foderstoffirmaet. Uden at forjage sig lader han blikket vandre
hen over kornmarkerne i retning mod Jens Pedersens gård, da han pludselig får øje på tre kjortelklædte skikkelser, som kommer oppe fra landevejen
af. (Min farfar ville aldrig sidde ude på havebænken midt på dagen. Han sov
altid til middag klokken 12, og det foregik altid indendørs i hans og min
farmors soveværelse. Denne lille uoverensstemmelse i historien var dog
kun med til at gøre Abraham mere eksotisk.)
Da de tre skikkelser er kommet helt hen til Abraham, byder han dem
med inden for i køkkenet, hvor der altid står lidt kaffe på kanden. (Teknisk
set indeholder historien om Abraham ikke nogen information om, at de går
”ind”; de sidder under et træ, men jeg har aldrig set min farfar holde møde
med nogen under et træ; manden fra grisebilen bliver altid budt indenfor,
så Vorherre, de to engle og Abraham er nødt til, på en eller anden måde, at
havne i køkkenet.)
Ifølge den bibelske beretning sørger Abraham nu for, at der bliver
hentet vand, så gæsterne kan vaske deres fødder. (Da jeg er ubekendt med
denne mellemøstlige skik og fortsat anser historien for at finde sted mellem
Præstø og Vordingborg, virker det en anelse bizart, men religionslærerinden
forsikrer os om, at det er udtryk for stor ærbødighed, når man får Vorherre
på besøg, at han kan vaske sine fødder. Og hvad ved jeg? Er det i bund og
grund ikke meget rimeligt, at der er forskel på Vorherre og så manden fra
grisebilen? Det er det jo nok. Under alle omstændigheder er det nu meget
heldigt for historiens sammenhæng, at de fire mænd gik ind i køkkenet, for
mine bedsteforældre har et vaskerum just i forbindelse med køkkenet!)
Nu giver Abraham bud om, at der skal slagtes en kalv og laves god
mad til gæsterne. (God mad hos min farmor og farfar er altid flæskesteg
med kartofler og brun sovs, og det er altid min farmor, der står i køkkenet.
Men nu er køkkenet jo optaget af Abraham og de tre gæster, så hvordan
skal Sarah kunne komme til komfuret? På den anden side ville selve slagtningen af kalven – som jeg i mangel af kalve på min farmors og farfars gård
har omskabt til en gris – næppe blive slagtet inde i selve køkkenet, men derimod ude på gårdspladsen, så det er måske i virkeligheden slet ikke noget
problem? I hvert fald hopper religionslærerinden hurtigt hen over de nærmere detaljer i både slagtning og madlavning, og – fast forward – i løbet af
ganske kort tid kan Abraham byde sine gæster på festmad.)
Nu sidder altså de fire mænd i min farmors og farfars køkken og spiser
flæskesteg med brune og hvide kartofler og drikker snaps. (Hvordan snapsen kom ind i billedet, skal jeg ikke kunne redegøre for. Umiddelbart ville
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steg blive serveret med rødvin, men jeg har aldrig set nogen drikke rødvin
midt på dagen. Derimod har min farfar sagt, at en snaps altid kun kan gøre
en god frokost bedre! Om dette er årsagen, ved jeg ikke; under alle omstændigheder har min barnlige hjerne placeret en flaske iskold Aalborg Taffel
Akvavit midt på bordet, hvilket Vorherre ikke synes at have noget imod. –
Køkkenet fortjener i det hele taget en nærmere beskrivelse:
Der er voksdug på bordet, og midt over det hænger en brun lampe.
Gulvet er belagt med blånistret linoleum, tapetet er stormønstret, og visse af
køkkenlågerne er malet orange. De øvrige låger minder om teak. Et vindue
med seks fag vender ud mod gårdspladsen, og for det hænger dels et småblomstret, draperet køkkengardin, dels et tyndt gardisette. På bagvæggen
modsat vinduet finder man, ud over reklamekalenderen fra maskinstationen, en række af børnebørnenes tegninger, der er sat op med henholdsvis
klisterbånd og tegnestifter. – At Abraham og Sarah ikke har nogen børnebørn – det er jo netop dét, hele historien handler om – synes ikke at have
distraheret min iscenesættelse af beretningen.)
Vorherre er nu nået gennem stegen og tørrer sig om munden med en
af de tiloversblevne juleservietter, som Sarah altid har stående fremme på
spisebordet i en plasticholder. (Længere nede i servietbunken er både påskeservietter og et par stykker, som stammer fra cafeteriaet i Daells Varehus.
Gudskelov for Sarah har Vorherre kun brug for én serviet, så han opdager
ikke, at Sarah således har stjålet servietter, da hun sidst var i København.)
Nu vil Vorherre tale business! ”Hvor er din hustru Sarah?” spørger
Vorherre, og Abraham svarer: ”Her inde ved siden af!”. Og så fortsætter
Vorherre: ”Til næste år ved denne tid vil jeg komme tilbage, og så vil Sarah
have en søn!”.
Men Sarah står og lytter til samtalen, uden at de ved det. Og hun ved,
at hun er så gammel, at hun slet ikke kan få børn, og derfor ler hun.
(Her er det nødvendigt at beskrive Sarah samt den dør, bagved hvilken hun står og lytter: Da jeg fortsat ikke har andre end min farmor og farfar at bruge som skabeloner, har Sarah nogenlunde samme frisure som
Dronning Ingrid, hendes briller er kun ubetydeligt mindre end dem, Elsa
Gress gik med på samme tid, og så er hun iført en blomstret kjole og et stribet forklæde med en saks i lommen. På fødderne har hun brune snøresko.
Døren må nødvendigvis være den mellem køkkenet og dagligstuen (det er i
øvrigt derinde, bornholmeruret står), og derfor er der tale om en typisk
dansk ”dannebrogsdør” med fire spejle og et lettere hærget håndtag. Selve
døren binder og er malet lysebrun ud mod køkkenet. – Til mit forsvar skal
siges, at med hensyn til selve døren, er det ikke utænkeligt, at selveste
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Grundtvig kan have haft en vis indflydelse på min barnlige forståelse af
historien ved at skrive ”Sarah hun stod bag dør og lo”. Havde han nu
skrevet, at hun stod bag et teltforhæng, ville meget formentlig have set
anderledes ud i min barnlige forståelse af historien. Måske ville jeg have antaget, at Abraham og Sarah var på campingferie.)
Nu hører Vorherre, at Sarah står inde i dagligstuen og ler, og så bliver
han vred! Vred, som kun Vorherre kan blive vred!
Gudskelov ringede klokken til frikvarter, og alt endte i kaos, men historien står endnu lyslevende for mit indre blik.
Det samme gør billederne af Jesus, som vi hørte om, da vi kom i 2.
klasse.
Min historiske bevidsthed var ikke blevet udvidet stort i mellemtiden,
men jeg havde dog forstået, at bibelhistorien trods alt ikke foregik i Danmark.
Helt ærligt, hvor dum har man lov at være?
I sommerferien havde jeg nemlig været med mine forældre i Sverige,
og derfor var jeg i lang tid overbevist om, at Jesus hovedsagligt gik rundt og
snakkede med folk i Småland.

Tilbage til Tenna og Cornelius
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Ah, det lettede!
Småbørnsepoken
Så er vi klar til 1,5 millioner års evolution igen?
1,8 mio. –
Fornemmer jeg en vis spydighed i frøknens
500.000 fvt.
prosodi?
Around 1,7 million years ago (...) there
Min hjerne er ved at være fuldstændigt stegt!
was another major shift to drier, more
Godt! Det betyder at du lærer noget! – Skal vi open habitats, with the C4 grasses
throughout much of East
slet ikke have noget kaffe eller småkager eller noget spreading
Africa. This was the approximate time of
the apeearance of Homo Erectus (...).
som helst?
Nicholas Toth and Kathy Schick
Jeg har det fint.
The Human Past, 2005
Glimrende! – Ja, jeg trænger heller ikke til noget. – Sid!
Gør det noget at jeg tager skoene af og smækker benene op?
Du er ved at føle dig hjemme?
Det var dig selv der foreslog at jeg flyttede ind. Det er efterhånden ved at
føles som om det ville være det letteste.
The reign of erectus lasted until
Du er ikke også ved at blive bims?
about 300,000 years ago; in fact,
Jeg begynder at overveje muligheden...
virtually all hominid remains from
most of that time appear to be
Lad os se, hvor galt det går...
from this species, suggesting that
Nu kommer vi til småbørnsepoken. Nemlig earlier hominids simply could not
compete in the same niche.
den epoke som begyndte med homo erectus for cirka Between the reign of erectus and
1,8 millioner år siden og sluttede, da Arkaisk homo the appearance of modern
humanity about 50,000 years
Sapiens dukkede op på den afrikanske savanne for ago, there was a long period of
transition that is not well-enough
cirka 500.000 år siden.
documented, at least in
Spædbarnsepoken sluttede for 1,5 millioner år siden, archaeology, to yield a clear line,
or lines of descent.
og småbørnsepoken begyndte for 1,8 millioner år siden; de
Merlin Donald
A Mind So Rare, 2001
overlappede hinanden?
Overgangene er selvfølgelig glidende. Erectus var på banen i 300.000
år inden habilis endeligt døede ud. Og eftersom ingenting alligevel kan
siges med hundrede procents sikkerhed, flyder epokerne ud i hinanden.
Forandringerne har jo taget en allerhelvedes tid!
Afrika eller Asien?
Men inden vi går i gang med selve indholdet i
In other words, African H. erectus
småbørnsepoken, er der igen en ting vi er nødt til at might have Asian roots.
(forts.)
have på plads. Der er nemlig to forskellige scenarier
for, hvordan udviklingen så ud for disse her 1-2 millioner år siden.
Det første scenarium som er det traditionelle, er at homo erectus opstod i Afrika for cirka 1,8 millioner år siden og ret hurtigt derefter spredte
sig til Mellemøsten og videre østover. I løbet af tusindvis af år nåede grupper af erectus helt frem til Kina, og her uddøde de sidste af dem så for omkring 30.000 år siden.
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Altså noget af en vandretur?
Hver generation har blot bevæget sig en smule, men efterhånden
havde de spredt sig hele vejen over til Asien – og op i Europa.
Men der er et andet scenarium, hvor det faktisk var habilis der endnu
tidligere forlod Afrika og vandrede til Kina. Derude blev nogle af dem så til
homo erectus, og det var nogle af dem som bevægede sig tilbage til Afrika.
Altså at vandringerne er gået begge veje, så at sige?
While H. habilis seems to have
Habilis fra Afrika til Asien og erectus fra Asien evolved in response to the cold snap
around 2.5 million years ago, there is
til Afrika.
no such climate change in Africa
with the emergence of the
Dét som sandsynliggør det andet scenarium, er conciding
earliest known examples of H. erectus,
for det første at på habilis’ tid var hele strækningen around 1.8 million years ago. (...)
At around the time H. erectus
fra det nordlige Afrika og over til Kina dækket af en emerged some 1.8 million years ago,
pressures to evolve would
nogenlunde ensartet savanne, og habilis har aldrig selective
have been greater in Asia than in
anet at de gik fra én del af verden til en anden. De har Africa.
Made in Savannahstan
bare spredt sig ud over savannen, efterhånden som
New Scientist, 1 July 2006
maden slap op dér, hvor de var. For det andet har man fundet rester af
homo erectus i Asien som ser ud til at være 1,9 millioner år gamle. Altså
endnu ældre end de erectusser som vi har fossiler af i Afrika.
Så der er noget som ikke stemmer?
Der er i hvert fald noget som skal undersøges yderligere. Det andet scenarium er ret nyt, så det bliver vanvittigt spændende at følge forskningen!
Når vi altså nu bevæger os ind i småbørnsepoken og taler om erectus,
så er det med andre ord muligt at det hele – eller i hvert fald store dele af
det – foregår i Kina. Eller flere steder på kloden samtidigt. Men arkæologerne har været vant til at betragte udviklingen som at den fandt sted i Afrika,
og at det så var derfra nyhederne spredte sig. Men det må det altså være op
til fremtidens forskning at præcisere yderligere.
Teknologi,
Nå! Erectus! Hvis spædbarnsepoken altså var
kunnen og viden
en sammenligning mellem vores forfædre og en mo- Analysis of the surrounding sediments
derne 0-1-årig, så sammenligner jeg i småbørnsepo- showed that [the Turkana Boy] died and
was then rapidly buried on the edge of a
ken udviklingen hos vore forfædre med en moderne marsh about 1.56 million years ago. (...)
by the state of eruption of the
1-2-årig. Og den letteste måde at beskrive epoken på, Judging
permanent teeth, the Turkana Boy was
ville være at sige ”Nå, men det er sådan nogenlunde no more than 11 or 12 years old when
he died (...). Yet his stature compares
ligesom spædbarnsepoken, bortset fra at alting blev more closely with that of a modern 15year-old, and his brain with that of a
mere komplekst; fremstilling af værktøj, dans, kom- modern 1-year-old. These facts suggest
that by modern standards he was
munikation og så videre, alt.”
cognitively limited, and the same was
probably true of everyone who lived
Komplekst i den betydning at nicher bliver fyldt ud?
between 1.8 million and 600.000I den betydning at vores forfædre havde nogle 500.000 years ago (...).
Richard Klein
ret ”grovkornede” memer på det her tidspunkt: habiThe Human Past, 2005
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lis fremstillede små skarpe nævesten til at skære kød og skrabe skind rent
med; erectus udvidede repertoiret til også at omfatte økser og stenknive.
Erectus blev også langt bedre jægere og kunne på den måde skaffe meget
mere næring end tidligere. Det var én af forudsætningerne for at arten
voksede til både at blive højere og få større hjerner.
At de spiste mere kød?
Dels blev de bedre til at fange mere kød, men de lærte formentlig
også at kontrollere ilden, så de kunne tilberede det. Kontrol over ilden
betød desuden at de blev i stand til at tilberede forskellige rodfrugter som
ellers havde været uspiselige.
Så alt i alt mere mad til erectus?
Mere mad til de kvikkeste og til dem som kunne finde ud af at kopiere de kvikkeste!
Og memplexet for fremstilling af stenværktøj voksede co-evolutionært med
memplexet for jagtmetoder og kontrol af ilden?
For slet ikke at tale om memplexet for finere madlavning. Ud af et ret
begrænset memplex som hed noget i retning af ”find ådsel og spis de dele
som er friske” eller ”koordiner jagt på lille gnaver og fang den med hænderne”, hvilket meget vel kunne være, hvad australopithecus var i stand til, så
har habilis formentlig udvidet plexet til at hedde ”når du ser et dyr som
smager godt, så sæt efter det og fang det, slå det ihjel med en sten, slå kanter af stenen til den bliver skarp, skær dyret op og spis.”
Bon appetit!
Kanin-sushi á la carte! – ”Ønsker De frugt eller grøftevand til hovedretten, Hr.?”
My studies at my field station in
have shown that wild chimps
Erectus’ memplex blev derimod så komplekst Bossou
make use of about 200 plant species
at det næppe er til at beskrive. Der har formentlig out of 600 in the forest. They can
discriminate – they have a botanist’s
både været viden om, hvordan forskellige dyr bedst memory for these plants, their
their uses.
blev nedlagt, hvilke slags rødder og frugter som seasons, locations and
Tetsuro Matsuzawa
What only a chimp knows
kunne spises rå, og hvilke som skulle grilles. De har
New Scientist, 10 June 2006
vidst, hvornår og hvor forskellige ting kunne findes
eller fanges, og når de bevægede sig rundt fra sted til sted, efterhånden som
de fik spist op dér, hvor de var, så har de været i stand til at kommunikere
med hinanden. Ellers er det næsten utænkeligt at de kunne blive så succesfuld en art som de var, og at de kunne overleve i så mange forskellige økosystemer som de gjorde. Hvis det var habilis som forlod Afrika og spredte
sig over hele kloden, så gik de udelukkende gennem savanne. Erectus derimod – uanset om de spredte sig fra Afrika til Kina eller fra Kina til Afrika –
har i langt højere grad bevæget sig gennem forskellige omgivelser. Ikke i
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løbet af et enkelt liv, heller ikke fra generation til generation, men i løbet af
hundreder af år og generationer har de fra sted til sted været nødt til at
finde på nye jagtmetoder, lære nye planter og frugter at kende og at ophobe
nye slags erfaringer som sikrede overlevelsen.
to how and why people expanded
Det har ikke været muligt uden en eller anden form As
through Africa and beyond, they almost
certainly did so automatically, simply
for sprog?
because their physiology and technology
De har ikke haft et egentligt sprog, men efter- allowed them to colonize territories that
no one had occupied before. A group on
som generne ikke har kunnet nå at mutere og sørge the periphery of the human range would
outgrow its ressource base,
for en afsky for nye og hidtil ukendte, giftige frugter periodically
and a splinter party would then establish
eller planter, så må de i det mindste have været i itself in empty territory next door. Such a
party probably rarely moved far, but
stand til at kunne advare deres afkom mod fænome- given time, the splintering process
would inevitably have brought humans
ner som slog en onkel eller tante ihjel.
to the northeastern corner of Africa.
En anden forudsætning man må antage, for at From there, members of a breakaway
group would have colonized the
det har kunnet lade sig gøre for dem at bevæge sig så southwestern corner of Asia without
Africa.
meget rundt, det har været at de kunne transportere even knowing that they had left
Richard Klein
The Human Past
vand med sig. Muligvis har habilis kunnet finde ud
af det, men erectus’ værktøjsmæssige memplex må i hvert fald have indeholdt viden om, hvordan man fremstiller vandbeholdere. Enten sække af
skind eller et stort fugleæg.
Den første tid
Så den gang fandtes der faktisk fremskridt?
Der var en gang! – Og ét af fremskridtene var “When you’ve been in marketing
as long as I have you’ll know that
ilden!
before any new product can be
developed it has to be properly
Selvom den senere blev muteret til atomkraft?
researched. We’ve got to find out
Sådan kan det gå! – Ikke alene gav ilden mere what people want from fire, how
they relate to it, what sort of image
mad, den er også én af de helt store kognitive mile- it has for them.”
Douglas Adams
pæle i vores evolution!
The Restaurant at the End of the Universe
Hvornår der første gang har været nogen af vores forfædre der opdagede at en steppebrand kunne efterlade sig forkullede, gennemstegte dyr der smagte bedre end råt kød, det er ikke til at vide.
Men for 1,6 millioner år siden fandt erectus ud af at bruge ilden. Mener
man. I Afrika er der i hvert fald fundet rester af noget der ligner lejrbål fra
den tid. Det er yderst tvivlsomt, om de selv kunne tænde ilden, men selv
hvis de blot har været i stand til at vedligeholde den og måske endda transportere den med sig, så har det været et kæmpe skridt i vores evolution! Set
fra en kognitiv synsvinkel er det nemlig interessant. Og hvorfor er det dét?
Jo, fordi dét at kontrollere ilden betyder at de havde opdaget og var klarover sammenhængen mellem årsag og virkning. Og det betød en endnu
vigtigere ting, nemlig at de bragte os et skridt tættere på at have en fri vilje.
Fordi man tvinger sig selv til ikke at lege med ilden?
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Fordi dét at kontrollere ilden kræver at man kan tilsidesætte et nuværende behov for et senere. ”Hvis jeg rejser mig og forlader den rare, varme
ild for at hente brænde nu, så har jeg også dejlig ild i morgen!” At kunne
udskyde et nuværende behov for et senere, endsige at kunne fremstille noget
som ikke skal bruges her og nu, det er en evne som er umådeligt kompleks.
Små børn har den ikke, og der er heller ingen dyr der har den. Heller ikke
menneskeaberne. Det længste tidsinterval man har iagttaget, fra en chimpanse finder en god pind og til den bruger pinden, det er 17 minutter. Man
har aldrig set dem tage en pind med sig eller gemme en god pind til en
anden gang.
2009 kom der ny viden om en
Med ilden har vi det første tegn på at nogen af chimpanse, som planlægger
angreb I sin zoologiske have i
vores forfædre har haft en idé om at de kunne få et Uppsala.
Scientific American
behov på et senere tidspunkt, et behov som de ikke
Planning of the Apes, 2009
havde lige i nuet.
Homo erectus var med andre ord dem der opfandt tiden? For over two million years homiNjaeh-ej. De var klarover årsag og virkning, og nids shared food, disseminated
skills by imitation, created miniogså klarover at der er noget som er ”senere”, men industries for activities such as
tool manufacture, and held group
klaroverhed omkring tid, det er det ikke!
behavior to very stable long-term
patterns, such as the continuous
De havde en intuition om tiden, så?
habitation of a site and the
Noget i den retning. Og en klaroverhed om- maintenance of fire. These things
kring konsekvenserne af at være doven. Forestil dig are not easy to achieve, and
there is no good evolutionary
at være ham som kom til at lade ilden gå ud!
rationale for attributing them to
language.
Når de ikke selv kunne tænde en ny?
Merlin Donald
A Mind So Rare, 2001
Ikke noget at sige til at ilden har haft stærk
mytologisk betydning, lige så længe der har været mennesker til! Hvis først
ilden gik ud, var de nødt til at vente til næste gang der opstod en steppebrand, et lyn slog ned og satte ild i et træ, eller til man rendte ind i en vulkan i udbrud. Det kan ikke have været hver måned dét skete!
Derfor vores begreber om en ”hellig ild”?
”Ild” findes jo ikke. Kemisk set er det bare varme. Alligevel har vi den
dag i dag ritualer omkring ild der ikke må ”dø ud”, ”evig ild” som skal
brænde for den ukendte soldat, og Olympisk Ild som skal transporteres fra
sted til sted.
Og den tankegang kan spores 1,6 millioner år tilbage?
Det er fra den tid arkæologerne har fundet de første tegn på bålpladser, i hvert fald! – Tænk lige på dét, næste gang du stryger en tændstik!
Eller tænder for gaskomfuret ved at dreje på en knap...
Det er evnen til at transportere ilden med sig der er årsagen til at
Luther fortsat kan jage os alle sammen tidligt ud af fjerene hver morgen!
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Med hensyn til værktøjet, så er der uenighed om, hvorvidt homo habilis fremstillede en ny nævesten, hver gang de skulle bruge en, eller om de
tog gode sten med sig til senere brug. Men med erectus er det ret sikkert at
de havde et langsigtet forhold til det værktøj de havde skabt.
Ellers havde de vel heller ikke kunnet transportere vand og ild?
Hvis de altså kunne transportere vand og ild! Men de havde næppe
udviklet så mange typer relativt avancerede værktøjer og brugt så meget tid
og hårdt arbejde på at fremstille dem og gøre dem bedre, hvis de ikke også
havde taget dem med sig og brugt dem igen og igen.
Alt i alt medførte mere kød og flere slags grøntsager at deres hjerner
voksede, men hjernerne blev dog ikke større end 750-1200 cm3. Til sammenligning er vores hjerner på cirka 1500 cm3. – Det korte af det lange er at i
småbørnsepoken, hos erectus, i perioden frem til for 500.000 år siden, da
blev selve fundamentet til os selv lagt! – Og med hvad blev fundamentet
lagt?
Tegnsprog og sang?
Sprog,
Mimik og musik, og de har hængt nøje sammen!
mimik og musik
Jeg påstår nemlig – og det er en påstand – at Steget från beskrivande rörelser till
erectus tog de fælles rytmer et skridt videre og var dans och andra ritualer är inte långt.
(Merlin) Donald menar at de första
dem der satte det i en eller anden form for system. At sociala ritualerna också uppkom under
tid Homo erectus fanns.
de udviklede de meget primitive og spontane kollek- den
Stammens ledare kan mima en
tive moving muscles together-seancer som australopi- planerad räd mot en fiendegrupp.
Kvinnorna kan med en dans initiera en
thecus og habilis havde, til regulær dans med kodifi- ung flicka i vuxenlivet. Riter kan
för att markera början eller
cerede rytmer og regler for, hvordan man opførte sig. användas
slutet på olika former av samarbete
Altså egentlig kultur? – Og hvis man ikke kunne inom stammen.
Peter Gärdenfors
Hur homo blev sapiens, 2000
finde ud af at danse med på den rigtige måde, så afskar
man sig selv fra flokken?
Og fik ikke lige så meget sex eller lige så meget levedygtigt afkom
som de andre der uden besvær hoppede med på en kollektiv seance og
kunne finde ud af, hvilket tempo der var det rigtige.
Muligvis har de endda haft forskellige rytmer og forskellige danse
som repræsenterede forskellige følelser eller forskellige begivenheder.
Det begynder at lyde symbolsk?
Det gør det nemlig, og hvis det var én af de ting erectus udviklede:
symbolske rekonstruktioner af begivenheder, så forklarer det at vi overhovedet er i stand til at foretage symbolske handlinger og forstå et symbolsk sprog.
Altså at ordet ”hund” ikke har nogen som helst lighed med en hund? Men at
vi alligevel begge to ved, hvad det er for en slags dyr, jeg taler om?
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Som netop er dét der kendetegner vores sprog: de lyde vi hæfter på
tingene, har intet med tingene selv at gøre. Vi tillærer os bare en konvention
i takt med opvæksten. Det er den konvention som ikke har været der i småbørnsepoken, endnu, men som kan have haft et langt proto-symbolsk,
proto-sprogligt tilløb med lyde og fagter som i første omgang relaterede sig
til ting i omgivelserne, og siden til ting som ikke var i omgivelserne.
I begyndelsen kunne de kun tale om ting som var til stede i alles synsfelt?
Sidenhen kunne de også mime eller grynte ting
Short of invoking an evolutionary
som ikke var til at få øje på. Både de moderne små- miracle, expressive culture must
taken the first step. Some
børn og vore forfædre har og havde en ”overgangs- have
archaic cultural leap, deep in
periode”, hvor man kun kunne sætte lyd på en ting hominid prehistory, must have
set the stage for our transition
som alle involverede kunne se. Ordet var det samme toward a symbolizing mind. But
at first glance this doesn’t seem
som tingen.
possible. Doesn’t cognition always
Et lydefterlignende ord? Onomatopoietika; pip-pip lead, and culture follow?
One way out of this dilemma is to
og vov-vov og den slags?
apply a principle first proposed by
Det er sådan, vi lærer vores småbørn at sætte Vygotsky in his pioneering studies
lyde på verden, men det er ikke særligt sandsynligt of children. This is the so-called
Outside-Inside principle.
at erectus har været i stand til at lave den slags lyde. Vygotsky observed that children
Men det er formentlig dét de har forsøgt på. Desuden always copy the externals of
language first and do not initially
gætter jeg på at erectus ikke alene kunne nævne pip- have inner speech, or silent forms
symbolic thought. The developpip, når pip-pip var til stede; de kunne også nævne of
mental rule is that symbolic
pip-pip, når pip-pip ikke var til stede. Fra erectus thought first represents external
action, and only later recondukkede op for 1,8 millioner år siden og frem til for structs it so that it will occur
500.000 år siden, må såvel deres kollektive som indi- internally. Every function in a
child’s development thus appears
viduelle begrebsverden gradvist være blevet mere twice: first interpersonally, then
intrapersonally. Thus the silent
detaljeret og kompleks.
thinking skills of adults might be
Forudsætningen for at der overhovedet er en very misleading when we want to
specify their origins. (...)
fidus i at sige noget om ting eller personer som er Vygotsky’s studies have suggestuden for ens synsfelt, er jo netop at man har en idé ed that when they first appear,
children’s own symbolic perforom at den man siger det til, har nogle tanker som det mances are completely public,
even to themselves.
er værd at påvirke.
Merlin Donald
A Mind So Rare, 2001
En idé om de andres indre verden!
En af de væsentlige pointer med tanken om at de til at begynde med
kun kunne benævne ting som var synligt til stede, og at lydene var knyttet
til eller supplerede håndtegn og fagter, det er at det giver sproget et meget
langt tilløb, hvor det ikke behøver at have været symbolsk, men hvor ordet
var mere eller mindre det samme som tingen.
”Symbolsprog for begyndere”?
2 millioner års aftenskole hos AOF!
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Alene det at genskabe en jagtsituation eller eftergøre et stort byttedyrs
bevægelser er jo et kognitivt kvantespring af rang!
At imitere en anden arts bevægelser memetisk?
Du er SÅ dygtig! Og hvis de gradvist er begyndt at eftergøre dyrenes
adfærd eller ”spille” deres egen succesrige jagt for at fortælle kvinderne
hjemme ved lejerbålet, hvad de har oplevet – eller kvinderne har ”spillet”,
hvordan lillebror faldt ned af træet – så er vi ved den allerførste spæde form
for symbolsk tankegang!
Som er forudsætningen for at have et symbolsk sprog? – Når min kæreste
render rundt ude i Hareskoven iført ringbrynje og mobiltelefon, så kan jeg altså
takke homo erectus for det?
Det skulle jeg mene! Men du kan også takke homo erectus for at vi
har fundamentet for at vi senere udviklede sproget til at blive symbolsk, så
han rent faktisk kan ringe hjem og sige at han bliver forsinket.
Kender du ham?
Nej, men jeg kender efterhånden homo erectus. – Rollespillet har altså
været en af de allerførste forudsætninger for vores symbolske sprog og
tankegang, og samtidig er en af forudsætningerne for rollespillet at de må
have haft en idé om at de andre havde en indre verden. Den der kom hjem
fra jagt og tænkte en eller anden ordløs udgave af ”Se, hvad vi fandt! Sådan
her gjorde den, da den døde!”, og som har fået et kick ud af at se konens og
børnenes begejstring, ham nedstammer vi fra! – Det stemmer så ikke helt
overens med, hvad en moderne 1-2-årig kan finde ud af, men det er jo altså
også kun en skabelon!
2-årige plejer da ellers at være ganske glade for at lave ”opvisning”?
Præcis, og når vi om lidt kommer til arkaisk, så skal du bare se løjer!
Hvis jeg har ret, har erectus altså mimet dyr og oplevelser, og så skulle det undre mig meget, om de ikke også har forsøgt at eftergøre dyrenes
lyde. I hvert fald dyrenes prosodiske lyde, når de kæmpede deres dødskamp eller bed fra sig, og dermed er de allerførste fortællinger opstået, og
de har været rent onomatopoietiske – som du selv sagde; lydefterlignende.
Ikke særligt kønt eller vellykket i begyndelsen, for det havde deres mund
og hals ikke anatomien til, men nok til at de der gjorde det, og de der hørte
det, fik ét eller andet ud af det.
Svaret på mysterium nummer ét: Hvorfor er vores hals indrettet, så vi kan
kløjs i maden? Det er den, fordi vores forfædre efterlignede dyrenes lyde?
Bortset fra at vores hals først ændrede form og udseende for omkring
200.000 år siden og slet ikke så tidligt som dét, vi taler om her. Men her blev
det kognitive grundlag lagt, og det er mindst lige så vigtigt!
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Den gang habilis pegede og satte prosodi på pegeriet, da var ”ordet”
altså det samme som tingen, og i begyndelsen kunne lyden eller ”ordet”
ikke bære betydningen med sig, når tingen ikke var til stede. Hvis lyd og
ting var adskilt, gav det ingen mening. En 1-årig kan heller ikke forstå det,
hvis vi taler om en pip-pip der ikke er til stede. Til gengæld, når de først har
forbundet ordet mam-mam med dét at spise, så tænder de straks på ordet,
bare de hører det! Måske fordi de ikke formår at skille betydningen fra tingen, og derfor tror at der er mam-mam til stede, når ordet bliver sagt.
Erectus må være dem der har fundet ud af at mime og imitere dyr og
begivenheder som ikke var til stede i nuet. Og jeg er overbevist om at de har
gejlet hinanden op til at mime og lave dyrelyde i fællesskab. Jeg er også overbevist om at skulle det ske kollektivt, så var det nødt til at have en puls.
Og hvis det havde puls, så har de fået ”den fede” ud “Boundary loss” is the individual
af at gøre det?
and “feeling they are one” is the
Hvis de gradvist har opnået en idé om de collective way of looking at the
andres indre verden; og dermed også i langt højere same thing: a blurring of selfawareness and the heightening of
grad er blevet klarover grænsen mellem dem selv og fellow-feeling with all who share in
de andre, så har de med garanti glemt alt om det, når the dance. It matches my own
recollection of what close-order
dansen gik!
drill felt like, so I take this to be
Flokken er blevet én stor organisme?
the characteristic alteration of
Og det er denne store organisme, dette store consciousness that sets in as the
os, tabet af vores individuelle grænser, vi stadig kan rhythm of muscular movement
opleve den dag i dag, når vi danser i flok, marcherer i takes hold, and before prolonged
or heightened exertion brings on
takt eller laver bølgen til fodboldkampen.
ecstatic states when awareness of
Som var dét McNeill skrev om?
others fades away and excitement
Det bringer os i en eller anden slags urtilstand! concentrates within the self.
Eller så tæt på, man nu kan komme, når man er vant Very likely trance is provoked when
restorative responses, triggered by
til at selviscenesætte sig foran et spejl hver morgen,
the para-sympathetic nervous
inden man sidder foran en pc hele dagen.
system, take over dominance form
Erectus har muligvis udviklet muligheden for the excitatory responses of the
kollektivt at genskabe følelser man havde en gang; sympathetic nervous system.
Ecstasy induced among adepts by
følelser som i sin tid opstod i forbindelse med chokphysical exercises, and the
erende eller sjæleruskende begivenheder eller over- encounter with spirits or God that
raskelser af forskellig slags. Og dermed må de også ecstasy was commonly believed to
bring in its train, add a complex,
have taget skridtet mod den første spæde mytologi.
extra dimension to what I hold to
De har selvfølgelig ikke været klarover at det
be the more generally significant
var dét de gjorde, de har ikke sat sig ned og i fælles- social bonding that rhythmic
skab ”konstrueret” et kollektivt boundary loss, eller moving together arouses among
orkestreret fælles ophidselse, glæde eller aggression. ordinary people.

William McNeill
Keeping Together in Time, 1995
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Men jeg påstår at de så småt er begyndt at differentiere de rytmiske seancer
– at de har muteret memerne i det rytmiske memplex – så de havde forskellige danse at vælge imellem, et decideret rytmisk ”vokabularium”. Noget til
krig, noget til fred, noget til jagt og noget til at mindske stress eller stridigheder i gruppen, måske endda noget til ren og skær fornøjelse. De har været
klarover forskellene, men næppe hvorfor eller at det forholdt sig sådan. De
har altså ikke været klarover at det var følelserne der afgjorde valget af
dans. Både klaroverhedsmæssigt og bevidsthedsmæssigt er de gledet frem
og tilbage mellem den ene og den anden tilstand sammen med gruppen
uden at have været i stand til at løsrive sig individuelt. De har med andre
ord været en slags shamaner hele bundtet, men uden at vide det. De har
ikke haft en fri vilje og et klarovert jeg der har kunnet stå alene, og heller
ikke noget tilstrækkeligt komplekst sprog til at koordinere deres oplevelser
af henholdsvis trance og virkelighed.
De har været endnu større ofre for massesuggesion, end vi er?
Men ikke i helt så høj grad som australopithecus og habilis.
Musikken og den gruppefølelse, det os musikken og sangen skabte,
må også have været en vigtig faktor i at holde sammen på flokkene i nye
omgivelser i al den tid det tog at gå til eller fra Kina. Hvis man ikke har
større klaroverhed om verden end et moderne vuggestuebarn, så kan det
have været meget rart at finde tryghed i gruppen ved at danse og lave euforiserende halslyde sammen.
Fælles meditation og sang omkring lejrbålet?
De har grinet og moret sig og gjort det igen og igen! Og hvis der er
noget som helst sammenfald med vores små, nutidige 1-2-årige medborgere, så har selve gentagelsen været en væsentlig faktor, og det samme har dét
at kunne deltage i den mest avancerede ”rækkefølge af fonemer”. Selve dét
at blive udfordret på sin hukommelse og begrænsede udtalemulighed har
været skøn underholdning!
Vi ved at evolutionen hele tiden bygger oven på dét som den allerede
har frembragt, bygger nye gener oven på de gener som allerede har vist sig
at være overlevelsesdygtige.
Samtidig ser det ud som om sproget har en genetisk komponent; at
vores gener tænder og slukker for evnen til at lære sprog i løbet af vores opvækst. Endelig har vi hypotesen om at ontogenesen og fylogenesen afspejler
hinanden, og desuden det forhold at indtil for meget nyligt fandtes der kun
vores følelser til at afgøre, om vi gjorde en ting eller lod være.
Vilje men ingen fri vilje?
Dét jeg hæfter mig ved, er at moderne børn elsker vrøvlevers.
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Else-pelse-pølseskind?
Lirum-larum-lej. Okker-gokker-gummi-klokker. – Pølse-snak, iøvrigt!
Børn er godt nok lidt ældre end 2 år, før de begynder at få rigtig fornøjelse af dem, fordi det først er dér, de begynder at fatte de sproglige finurligheder med hensyn til selve indholdet, men selv helt små børn bliver begejstrede over rytmen og lydene i gode vrøvlevers.
Det er musikken i digtene der har betydning?
Indholdet er de ligeglade med. Bare det lyder sjovt! Den fornøjelse må
ligge i vores gener. Den eneste grund til at fornøjelsen kan være styret af
generne må nødvendigvis være at vi er gået igennem en meget lang periode
i vores fortid, hvor det har været en overlevelsesfordel at få fornøjelse ud af
at sige sjove lyde. Ikke lydene i sig selv, naturligvis, men at der i flokken har
været en favorisering af dem der holdt af at finde sammen for at more sig
med at udforske mulighederne for at synge sjove eller vellydende lyde sammen. Det helt lille barns fornøjelse ved lyden gætter jeg på vi kan tilskrive
habilis og erectus. Begejstringen ved at gentage og gentage de få fonemer de
var i stand til med den primitive hals og mund de havde, når de dansede og
sang og bragte sig selv i kollektiv ekstase, det er en af forudsætningerne for
at vi selv kan tale i dag. – Og vi er slet ikke fremme ved noget der bare minder om vores stemmer endnu, men kun nogle primitive onomatopoietikaagtige udtryk som i deres ører simpelthen har lydt godt.
Og føltes godt?
Når man gjorde det tilstrækkeligt længe og tilstrækkeligt mange sammen. Men ud af dét må deres ”ordforråd” gradvist være vokset. Og det må
betydningerne også. Henimod slutningen af epoken for omkring 500.000 år
siden må erectus have haft noget der mindede om et egentligt prosodisk og
semi-lydefterlignende ordforråd der tillod dem at nævne ting som befandt
sig uden for deres synlige omgivelser.
Pip-pip og rap-rap?
Hvordan det har lydt i vores ører, det vil jeg til gengæld ikke vove at
udtale mig om!
Sprog og virkelighed
Som rustne søm i en papkasse?
Det er nok ikke helt ved siden af!
Og hvis min teori holder, så har det en række interessante – ja, konsekvenser kan man vel dårligt kalde det – men så ”udløb” eller ”spor” som
alle disse her onomatopoietika har sat sig. – Hvad hed mysterium nummer
fem?
At ord har magiske kræfter i religiøs sammenhæng? Det talte ord rummer
magiske kræfter?
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Hvad var det som skulle til, for at du kunne kopiere din klassekammerat, når han smækkede benene op på bordet og tændte en smøg?
At jeg vidste, hvilken del af hans handlinger der var væsentlige?
Og hvad var det ord vi brugte, når vi skulle definere kriteriet for om
ting var væsentlige?
Ord?
Ordet ”mening”. Ting er nødt til at give mening, før vi kan regne ud,
om dette eller hint er væsentligt. Spædbarnets første memkopiering var
spontan, men efterhånden som den indre verden blev mere kompleks og
memkopieringen blev klarover, så var det vores mulighed for at få mening
ud af omgivelserne der afgjorde, om vi kopierede det ene eller det andet. –
Vi kan selvfølgelig altid lave fejltolkninger og komme til at kopiere noget
fuldstændigt overflødigt eller forkert, men så snart vi vælger klarovert, så er
et af nøglekriterierne at det giver mening!
I en række jægersamlerkulturer er det sådan at Human language evolved in a
thoroughly animistic context; it
for at omgivelserne skal give mening, er omgivelserne necessarily functioned, for many
nødt til at blive sunget. Ellers eksisterer de simpelt- millennia, not only as a means of
hen ikke. Det betyder selvfølgelig ikke at hvis man communication between humans, but
as a way of propitiating, praising,
ikke har ”sunget” et bestemt træ, så kan man ikke slå and appeasing the expressive powers
sig, når man ramler panden ind i en gren, men for at of the surrounding terrain. Human
language, that is, arose not only as a
have en plads i verden, så er tingene nødt til at blive means of attunement between
sunget.
persons, but also between ourselves
Ordene hænger sammen med sangen og musikken, and the animate landscape. The
belief that meaningful speech is a
og ordet har skabende kraft?
purely human property was entirely
Abra k’ dabra! Hvis ikke ting og fænomener er alien to those oral communities that
blevet sunget ind i virkeligheden, så giver de ingen first evolved our various ways of
speaking, and by holding to such a
mening.
belief today we may well be
Vi talte om embodiment tidligere: erfaring går inhibiting the spontaneous activity
of language. By denying that birds
forud for erkendelse, væren går forud for beskrivelse, and other animals have their own
handling går forud for forståelse. Vi talte om at hunde styles of speech, by insisting that
har tilstrækkeligt meget indre verden til at kunne fore- the river has no real voice and that
the ground itself is mute, we stifle
tage sig klarovre handlerækker, såsom at finde et kød- our direct experience. We cut ourben. Men når vi kommer op til småbørnsepoken, bå- selves off from the deep meanings
in many of our words, severing our
de fylogenetisk og ontogenetisk, indtræder dét fæno- language from that which supports
men som hedder sprog, og hvis der skal være en fæl- and sustains it. We then wonder why
les erkendelse af et fænomen, hvis vi skal kunne dele we are often unable to communicate
even among ourselves.
erfaringer – subjektive erfaringer – med hinanden, så
David Abram
The Spell of the Sensuous, 1996
må der nødvendigvis skydes en faktor ind mellem
erfaring og erkendelse, væren og beskrivelse, handling og forståelse.
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Og dét mellemled er sproget? Hunde kan ikke fortælle hinanden, hvor kødbenet ligger begravet?
Det er dér hunden ligger begravet, så at sige: individuelt kan vi skabe
os klaroverhed om temmelig mange ting uden sprog, men skal vi have kollektiv klaroverhed, så er vi afhængige af sproget. Og skal der være kollektiv
enighed om, hvad træer, vandfald, tordenvejr, kænguruer eller tomatplanter er eller giver af mening, så er de nødt til at blive sunget. Med moderne
ord ville vi sige at de blev ”i tale sat”.
Det er den kollektive italesættelse af verden der udvikler den individuelle?
Det er flokkens sætten ord på ting; kobling af ”lyd og billede” som ungerne vokser
op i og tilegner sig?
Og de unger som følte et behag ved at eftergøre signalerne omkring
sig, fungerede bedst i flokken og voksede op og satte mest levedygtigt afkom i verden med de samme egenskaber. Og så længe der ikke var et sprog
som var mere komplekst end onomatopoietika, fagter, flittig brug af pegefingeren og kollektiv fremførelse af ”sjove lyde”, så lå overlevelsesfordelen i
at være muteret til at have en hjerne som var mest muligt i stand til at opsnappe og kopiere memerne. Og memerne blev kun mere komplekse, i det
omfang der opstod gener som satte individer i stand til at tage memerne et
skridt videre.
Hvis vi som moderne mennesker skulle være genetisk færdigudviklede for 100-200.000 år siden, og i kraft af vore gener have en trang til at
lære sprog, og tillige have en sans for grammatik der forsvinder som dug
for solen efter 6-7-årsalderen, så må selv homo erectus have været i stand til
at håndtere et protosprog, rækkefølgelighed og seancer med en fast grammatisk struktur, og de må have stået lige på grænsen til ord der rakte ud
over den onomatopoietiske sammenhæng mellem ord og ting.
”A million years that changed the world”, med andre ord?
I den grad! Til at begynde med var ordet lig med tingen, og efterhånden som de blev i stand til at nævne ting uden for deres synsfelt, så må det
talte ord – som i begyndelsen blot var et onomatopoietika – have haft en
”magisk” effekt. Dét at kunne få en idé om noget som man slet ikke kan se
lige i nuet, blot fordi en af de andre siger en lyd, dét har været et kvantespring af rang i vores evolution!
Det tænker man jo ikke lige over, når man siger ”Ved du, hvor nøglerne er?”
Ikke desto mindre har det taget millioner af år, fra vi stak af fra chimpanserne, til de første af vores forfædre har kunnet grynte noget der bare i
tilnærmelsesvis grad kunne karakteriseres som et ”mad?”, uden at der var
mad til stede.
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Vildt!
Ja, vildt, ja!
Og deraf svaret på dit femte mysterium: Hvorfor tillægges ord en magisk
eller skabende kraft?
Simpelthen, fordi det gradvist er ordene der har skabt vores verden
eller vores kollektive bevidsthed om verden, og i sprogets allermest spæde
barndom, da var ordet simpelthen det samme som den ting det benævnte!
Ord og ting kunne ikke løsrives fra hinanden.
Familiebesøg
Men det ændrede erectus på?
Det er mit gæt. Men selvom alt, hvad erectus At eighteen and a half months
normal children have
magtede at sige, formentlig var grovkornede onoma- most
acquired some limited undertopoietika, og selvom vores to verdener er fuldstæn- standing of spoken language,
such as the names for key
digt forskellige, så er jeg alligevel ret sikker på, at hvis persons, objects, and events in
vi en dag opfandt en tidsmaskine og rejste 1 million their lives. In fact, their understanding of the emotional and
år tilbage i tiden og kom til en lejrplads hos homo gestural aspects of language is
erectus og fandt dem, mens de sad eller dansede well established at the age and
they often have some limited
rundt om bålet en aften, så ville vi umiddelbart forstå speech. Thus, although they
do not understand the
hinanden. Vores følelser, vores kropssprog, vores usually
meaning of long sentences, they
humør og vores helt basale behov ville være stort set understand many stock phrases,
and understand whether the
ens. Vi ville nok kede os jammerligt hos dem i læng- utterance is a question, a
den, men de havde ild, og de spiste mange af de sam- command, or a declaration,
whether the speaker is friendly or
me ting som vi selv er afhængige af, så vi ville formo- menacing, and so on.
Merlin Donald
dentlig være i stand til at overleve blandt dem.
A Mind So Rare, 2001
Hvad hvis de flyttede frem i tiden til os?
Med en beskyttet bolig og et par faguddannede støttepædagoger 24
timer i døgnet, og hvis man ikke lod dem gå i trafikken alene, så skulle de
såmænd nok have det helt fint. Hvis de så oven i købet fik en gaveæske
med alle Chuck Norris’ film på DVD, så tror jeg sgu ærligt talt slet ikke at
de ville bytte!
Heller ikke kvinderne?
De kunne så få et par af Danielle Steel. Eller samtlige episoder af Glamour. Eller endnu bedre: vi kunne sende dem til frisøren! Ikke alene ville de
få et kick ud af at se sig selv i spejlet, det ville også vække en del postyr, når
et par stykker af dem kom tilbage med lyse striber og permanentkrøller!
Erectus var langhårede? – Eller kunne blive det?
Det er jeg overbevist om! – Man kunne også bare flytte dem ind i en
kæmpevilla i Beverly Hills sammen med The Osbournes...
Tv-produceren øjner straks en lukrativ docu-soap?
Dét ville eddermame være godt tv!
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Om erectus gik rundt med langt hår, eller om
På et hængende hår
de brugte deres stenknive til at beskære det med, det Sådan pinte og plagede hun ham
dag med sine ord, så at han
kan man jo ikke sige noget om. Men jeg kan ikke hver
til sidst blev dødtræt og fortalte
forestille mig andet end at deres krop var nøgen på hende sandheden: “Der er aldrig
kommet en ragekniv på mit hoved,
grund af varmen – i hvert fald i Afrika – og at deres for jeg har lige fra moders liv været
Guds nasiræer,” sagde han.
hovedhår kunne vokse sig langt på grund af deres en
”Hvis mit hår bliver skåret af,
sociale behov; at de foretrak at sidde og pusle med mister jeg mine kræfter og bliver
svag som ethvert andet menneske.”
dem i flokken som havde det længste hår at pusle
Dommerbogen 16:17-18
med, og at man blev puslet oftere, jo hurtigere ens hår voksede ud igen efter
sidste pusling.
Dét at vores hår kan vokse sig så langt, det skal være, er simpelthen bevis for
at vi meget tidligt i vores evolution begyndte at klippe eller skære i det? Og dem der
groede nyt hår hurtigt, var dem der fik mest afkom?
Ikke noget at sige til at skaldede mænd er bitre!
Skyldes skaldethed ikke netop for meget mandligt kønshormon? Så burde
skaldede mænd vel netop sætte mere afkom i verden?
Så har de nok bare ikke spildt tiden med at få ordnet hår!
Men der er en ting som er interessant med dette her med håret. Ligesom ilden har mytologisk betydning i alle kulturer, så er det interessant at
stort set alle nutidige religioner har et forhold til vores hår.
De muslimske kvinder som går med tørklæde?
Kvindens hår betragtes i visse kredse som så seksuelt ophidsende at
mændene simpelthen er ude af stand til at kontrollere sig. – Det er et kulturfænomen som er meget ældre end islam, og det er et tegn på kvindelig ærbarhed. Kvinders hår står ikke en gang nævnt i Koranen. Strengt ortodokse,
gifte jødiske kvinder går med paryk af samme årsag.
Man må ikke se deres hår?
Ultraortodokse rabbinere i Israel har
Kun ægtemanden. Og deres børn. Oprindeligt vendt tommelfingeren ned for de
parykker, som ultraortodokse kvinder
gik jødiske kvinder også med tørklæde – og det gjor- bærer af anstændighedshensyn. Eget
de din pære danske, lutheranske oldemor i øvrigt hår må kun vises for nære mandlige
slægtninge. Men nu har rabbinerne
også! Hun har i hvert fald med garanti aldrig været i fundet ud af, at det hår, som bruges til
parykkerne, er klippet af indiske
kirke uden hat!
hinduer under hinduistiske ritualer. Det
ugudeligt.
Min tipoldefar var præst. Der går rygter om ham i finder rabbinerne
Kristeligt Dagblad, 12. juni 2006
familien endnu!
Pastorens æresbegreber har næppe tilladt ham at se med milde øjne
på datteren, hvis hun var dukket barhovedet op til højmesse en søndag for
100 år siden!
I Biblen kender vi det også fra historien om Samson der har alle sine
kræfter siddende i håret. Sikherne klipper slet ikke deres hår. Og når mod© Lene Andersen, december 2015, andersen@andersenske.dk
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standsbevægelsen fik fat i piger som havde haft et forhold til en tysk soldat,
hvad gjorde de så?
Klippede håret af dem. – Der er også traditionen med at give en lok af sit hår.
Til den udkårne, ja. Hvordan markerede hippierne deres oprør?
Lod håret gro.
Håret har en grundlæggende symbolsk betydning i stort set alle kulturer. Betydningen kan være forskellig, men der er ikke nogen der er ligeglade med hår!
- Noget man i alt for høj grad har
Og det skyldes erectus?
glemt. Det betyder at knytte bånd.
Jeg gætter på at langt op i vores evolution, var - Knytte bånd?
vist, sagde ræven. Endnu betyder
det omkring håret, det sociale liv udfoldede sig. Det -duJa ikke
andet for mig end en lille
var dér de følelsesmæssige bånd i flokken blev skabt. dreng, mage til hundrede tusinde
andre små drenge. Jeg har ikke brug
Det var hårplejen der markerede den sociale status. for dig, og du har heller ikke brug for
Ikke forstået på den måde at de havde forskellige fri- mig. For dig er jeg bare en ræv mage
til hundrede tusinde andre ræve. Men
surer alt efter status, men at de med den højeste sta- hvis du gør mig tam, så vil vi få brug
tus også var dem der blev puslet eller groomet mest. for hinanden. Så bliver du den eneste i
verden for mig, og jeg bliver den
Og så kan det godt være at de gradvist er blevet mere eneste i verden for dig.
Saint-Exupéry
og mere kreative med hensyn til, hvad de gjorde med
Den lille Prins
håret. Skar det kort, bandt det op i en knold, flettede
en fletning. Det er umuligt at sige. Det er også umuligt at sige, i hvilken
grad det har påvirket deres intuition om et jeg; deres selvklaroverhed. Men
den sociale situation omkring håret, og den betydning det har haft for overlevelsen at man havde et hår der voksede hurtigt og krævede hyppig pleje,
dét tror jeg ikke at man skal undervurdere! – Og så er det er jo simpelthen
rart at få ordnet hår.
Og det er rart, fordi det var en overlevelsesfordel?
Hvem er kynisk nu? – Når man pusler om hinanden, bliver man knyttet sammen. Der bliver skabt følelsesmæssige bånd mellem individerne. Det
er ikke hvem som helst man har lyst til at lade sig pusle og groome af; det er
kun dem man er tryg sammen med. Det velplejede hår betød at man kunne
sende et signal om at man havde venner, og jo hurtigere det voksede, desto
sjovere har man været at ordne hår på, og desto oftere er man blev puslet
om, og dermed har den med det hurtigst voksende hår haft større chancer
for at blive et socialt knudepunkt.
Det er simpelthen morgenhår der har skabt vores kulturelle fremdrift?
Margaret Thatcher har muligvis betragtet sin touperede rokoko-parodi
som et af civilisationens højdepunkter. I så fald har hun haft mere ret, end
hun nogen sinde kunne have drømt om! – For mens man får ordnet hår,
hvad gør man så?
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Snakker?
Det er simpelthen frisørfaget der har drevet vores intelligens frem!
– Og det bringer os frem til deres theory of mind, for hvad var det, det første niveau handlede om?
At have en indre verden?
Theory of Mind
Sådan én har de i høj grad haft! De har været i There's no such thing as society.
stand til at forestille sig temmelig komplicerede hand- There are individual men and women
and there are families.
lingsrækker og at forestille sig en færdig stenøkse,
Margaret Thatcher
inden de gik i gang med at arbejde med stenen.
Jeg er også overbevist om at erectus gik endnu videre end habilis, hvad
angår de andres indre verden. Med mere komplekst værktøj som var vanskeligere at lære at lave, med evnen til at kunne overleve på vandringen gennem nye økosystemer og med større hjerner, så er min bedste formodning
omkring erectus’ theory of mind at de må have udviklet en klaroverhed omkring de andres indre verden, altså niveau fem.
Som habilis kun havde intuitivt?
Gradvist blev de andre i flokken til subjekter frem for blot agenter.
Det ville næsten gøre erectus dummere, end de har lov at være, hvis de
både lavede kompliceret værktøj og dansede og sang og signalerede med
hænderne, hvis de ikke også før eller siden blev klarover at når de andre gik
rundt og foretog sig alle disse her ting, så var det, fordi de havde en hensigt,
en intention med det de gik og gjorde. Om ikke andet, så fordi de gradvist
må være blevet klarover at de lyde der kom ud af munden på de andre, må
have haft en betydning for den som sagde dem. At afsenderen havde en
grund til at sige dem. Det er også vanskeligt at forestille sig at de ikke skulle
have forsøgt at lære deres børn så mange færdigheder som muligt.
Det må jo i hvert fald forudsætte at de troede at børnene hørte efter.
Hvilket forudsætter at de har haft en idé om at børnene havde deres
egen lille klaroverhed. Vores forfædre lærte altså at de andre havde tanker,
intentioner, følelser og ting de holdt hemmeligt, og i takt med den klaroverhed må de også intuitivt være begyndt at fornemme at de selv gik rundt og
gjorde de samme ting.
De opdagede du’et og blev klarover det, men jeget var de ikke klarover endnu, det var en intuition?
Det er min påstand. Men de havde 1,3 millioner år til at finde ud af
det i, så der var god tid!
Generne skulle lige nå at bygge de rigtige hjerner?
Og derfor tog det så skrækkeligt, himmelråbende lang tid at vi næsten ikke kan fatte at de ikke bare sagde ”Nå, Harry, har du lyst til at gå med
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ned at fiske, det ser ud som om det bliver godt vejr i dag!” – Lad mig høre,
hvad du har skrevet ned!
Om homo erectus?
Småbørnsepoken i
Om småbørnsepoken, ja.
overskrifter
Muligvis opstod erectus i Kina – i så fald var det Men da det at efterligne hører til
habilis som forlod Afrika, muligvis opstod de i Afrika, og vor natur så vel som harmoni og
rytme, så har fra først af, de der
så var det derfra de bevægede sig til Kina. Overlevelseshavde særlige naturanlæg derfor,
fordelene var at være ”velsoigneret”, at være i stand til at lidt efter lidt ført sagen frem og
håndtere værktøj, at kunne deltage i kollektiv sang og dans skabt den egentlige digtning af
og kopiere de mest imponerende memer i den forbindelse, improvisationerne.
Aristoteles 384-322 fvt.
at være god til at kopiere de bedste og mest vanskelige
Poetik
memer i det hele taget – Else-pelse-pølse – det betød at man
havde de mest attraktive kvaliteter, når der skulle vælges partner, og dem der var
dygtigst, satte flest børn i verden som overlevede.
Gennem mutation, selektion og reproduktion af dem der bedst imiterede de nyttigste egenskaber eller udviste det største talent for kreative
mem-nyfortolkninger, blev vores hjerner gradvist større. De som kunne
imponere det modsatte køn, fik flest børn. Ved samme proces blev de mest
overlevelsesdygtige memer i sammenhængen muteret, selekteret og reproduceret.
Co-evolutionær proces?
Nemlig! Hvad mere?
Epoken strækker sig fra for 1,8 millioner år siden og frem til for 500.000 år
siden, og den hedder småbørnsepoken, fordi den kognitive udvikling, fylogenetisk
set, bliver sammenlignet med den ontogenetiske udvikling hos et moderne barn i 12-årsalderen. Blandt andet, fordi vores forfædre til sidst kunne mime eller tale om
ting som ikke var i nærheden – det er altså ren eksamination dette her!
UG med kryds og slange!
Klarover theory of mind niveau fem, klaroverhed omkring andres klaroverhed, altså et du, men ikke noget klarovert jeg, niveau seks. De har danset og ”sunget” og fået en kollektiv rus ud af det. De har bevæget sig på forskellige bevidsthedsplaner – kan man sige det?
Dét kan man i hvert fald!
Men forskellen på erectus og en shaman er at shamanen er klarover at han
skifter bevidsthed? Han gør det med vilje? Erectus gjorde det kollektivt og uklarovert?
Nu kører det virkelig for hende, hva’!
Desuden har en vigtig faktor i evolutionen været ét eller flere besøg hos frisøren.
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Og 13 med pil op! – Ser du nogen sinde Teletubbies?
Hvad?
De der små gule og grønne og røde...
Jeg ved godt hvem Teletubbies er!
Hvis man nu forestillede sig at Tinky-Winky og Lala – og hvad det nu
er de to andre hedder – ikke var små buttede baby-marsmænd, men derimod nøgne halvaber med næsten menneskelige træk og en trang til at slå
hinanden ihjel en gang imellem. Så har du stort set en dokumentarserie om
homo erectus og deres kognitive univers!
Hvordan det?
Den smilende, alt-overvågende sol. Begivenhederne som kun giver
mening i kraft af deres gentagelse. Dansene. Den kollektive moving muscles
together in time. Deres spontane begejstring og følelsesudbrud. De begrænsede sproglige muligheder. Klaroverheden om de andres du. Flokken som
stort set altid er samlet, så der ikke er noget behov for koordinering af tid og
begivenheder. Det uendelige Nu. Forundringen over alt, hvad der er uventet; uden verbale muligheder for at reflektere over det. Omgivelserne der
pludselig byder på hallucinatoriske oplevelser. Den flydende grænse mellem
forestilling og virkelighed. Samhørigheden med alle væsener i omgivelserne.
Teletubbies er i virkeligheden shamaner?
Her gik vi lige og troede at det kun var de monoteistiske religioner
som missionerer, og så er åndemanerne ganske upåagtet trængt helt ind i
vore hjem og har hjernevasket vore uskyldige småbørn lige fra kravlegården! Oven i købet forklædt som festlige marsmænd med en dingenot stikkende ud af kraniet!
Skandale!
Uhyrligt!
It’s restating the obvious to mention
Om det lige præcis var i småbørnsepoken, fra that we feed our children after the age
of weaning, instead of leaving them to
for 1,8 million år siden og frem til for 500.000 år siden find food on their own; that most adult
and women associate in couples;
at disse her Teletubby-agtige dele af vores udvikling men
that most fathers as well as mothers
skete, dét er der jo ingen der ved. Men jeg ved at care for their children; than many
people live long enough to experience
rækkefølgen i de ting vi har nævnt i forbindelse med grandchildren; and that women
menopause. To us, these
epoken, stemmer overens med de videnskabelige undergo
traits are the norm, but by the
resultater som dukker op inden for evolutions- standards of our closest animal
relatives they are bizzare. They
forskningen i øjeblikket. Blandt andet inden for de constitute major changes from our
condition, though they don’t
kognitive videnskaber. Og eftersom der heller ikke er ancestral
fossilize and so we don’t know when
nogen andre der ved noget med sikkerhed, så er der they arose.
Jared Diamond
The Third Chimpanzee, 1992
heller ikke de store muligheder for at bevise at jeg
tager fejl.
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Det må jo være en befrielse!
Men også lidt farligt, ikke?
Specielt, hvis du siger at vi alle sammen nedstammer fra Tinky-Winky!
Det er bare antennen i hovedbunden der er muteret væk i mellemtiden. Hans mentale egenskaber dukker op gennem det genetiske vindue
som åbnes, når vi er mellem 1 og 2 år gamle.
Og dermed har vi ikke alene fundet svarene på en række af Cornelius Magnussens mysterier, men også det endnu større mysterium: Hvorfor er spædbørn
fuldstændigt tryllebundet, når de ser Teletubbies?
Fordi det spejler deres verdensopfattelse. For dem der er under 1 år
udfordrer det dem på de områder, hvor de har en intuition om verden. For
dem som er omkring 18 måneder gamle, bekræfter det formodentlig deres
klarovre idé om verden.
Du ser virkelig Teletubbies?
Det er det mest fremragende fjernsyn siden Uri Geller sad og bøjede
skeer!
Han udfordrede den voksne klaroverhed på samme måde som Teletubbies udfordrer den for en 1-årig?
Barndomsepoken
Du er skarp, hva’? – Godt, men det var så vores Careful analysis of fossil data suggests
that between 1.8 million and 600.000
fælles vuggestuealder. Nu skal vi til børnehaven.
years ago, brain size remained remarkSom vi alle sammen har gået i?
ably stable at roughly 65 percent of the
avarage; not long afterwards, it
Og som begyndte for cirka 500.000 år siden modern
increased to about 90 percent of the
med nogle typer som vi har kaldt arkaisk homo sapi- modern value.
Richard Klein
The Human Past, 2005
ens. Eller rettere sagt: i den epoke vi nu skal beskæftige os med, er der stor uenighed om, hvordan man skal definere vore forfædres forskellige udviklingstrin i forhold til hinanden, og hvilke grene der
har været på det evolutionstræ som vi har bag os.
Nogle forskere taler om at homo habilis blev til homo erectus som
blev til arkaisk homo sapiens som så blev til moderne mennesker. – Det er
den model jeg har valgt.
Andre forskere taler om at homo habilis blev til homo ergaster i Afrika, og at nogle af homo ergaster gik til Kina, og at det kun er dem i Kina
man skal kalde homo erectus. Homo ergaster i Afrika blev så til Homo heidelbergensis for omkring 1 million år siden, nogle af dem gik op i Europa
og blev til neandertalerne, mens de homo heidelbergensis som blev i Afrika,
blev til moderne homo sapiens for 200-300.000 år siden.
Dét skal jeg lige have én gang til!
Det er i virkeligheden lidt som med diskussionen om, hvorvidt erectus opstod i Afrika eller i Kina. Her handler det bare om at der ikke er enig224
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hed om, hvordan man skal kategorisere vores forfædre i Afrika; hvem man
skal kalde erectus, og hvem man skal betragte som en anden art.
Men udfra alt det jeg har læst, har jeg valgt at sige følgende: nogle af
habilis blev til erectus for 1,8 millioner år siden; nogle af erectus i Afrika
blev til arkaisk homo sapiens for omkring 500.000 år siden; og nogle af disse
blev til moderne homo sapiens sapiens for omkring 100-200.000 år siden. Og
når jeg gør det på den måde, så er det altså mit valg at benytte netop den
terminologi. – Ikke at det er grebet ud af den blå luft, det er absolut velunderbygget! Men der er ikke enighed på området, og terminologierne kan
variere fra forsker til forsker; og efterhånden som der bliver fundet flere
fossiler, bliver vores viden større, og dermed bliver vi nødt til at ændre på
nogle af de hidtidige antagelser og kategoriseringer. Bare så du ikke farer
ud og tror at alle der taler om for eksempel homo erectus, nødvendigvis
mener helt det samme!
Det er et videnskabeligt område i udvikling?
Der sker nye ting hele tiden! Men som jeg har valgt at dele det op – og
sådan som vi skal kigge på det her i barndomsepoken – så blev erectus altså
til arkaisk homo sapiens for 500.000 år siden, arkaisk blev til moderne homo
sapiens sapiens for cirka 100-200.000 år siden, og for 50.000 år siden tog vi et
kognitivt kvantespring – det vender vi tilbage til. Endelig tonede barndomsepoken ud for cirka 10.000 år siden i takt med at vi blev landbrugere, og vi
er p.t. ved at slå de sidste rester af barndommen ihjel. Alt i alt sammenligner jeg vores forfædres kognitive udvikling i epoken med den udvikling
som et moderne barn gennemgår fra det er 2 til 12 år gammelt.
Hvor hører neandertalerne egentlig hjemme i alt
Neandertalerne
dette her? Nedstammer vi fra dem, eller hvad?
The European fossil record after
Nej, det gør vi ikke. Men lad os bare tage dem 500.000 years ago is critical to a full
understanding of human evolution, for it
først: de var en genetisk blindgyde! Mens arkaisk shows that the Neanderthals were a
phenomenon, evolving in
homo sapiens opstod i Afrika, opstod neandertalerne European
Europe over the same interval that
i Europa. Og da moderne homo sapiens senere mø- modern humans were evolving in Africa.
Richard Klein
The Human Past, 2005
vede sig op i Europa, så betødt det gradvist neandertalernes undergang. Formentlig har moderne mennesker og neandertalere
levet side om side med hinanden i omkring 60-70.000 år i det nuværende
Israel og Palæstina, og også i tusindvis af år i Europa, men i længden var vi
neandertalerne intellektuelt og teknologisk overlegne, og vi har såmænd
sikkert også sat et par stykker af dem til livs.
Vi har spist neandertalerne?
Vi har ikke fundet knoglerester der kan bevise det, men de har været
udmærket protein! – Og ubetinget lettere at nedlægge end en mammut.
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Adrk!
Ja, føj! Tiderne var anderledes, du! Fra tid til anden spiste vi også hinanden. Som forskningen ser ud i øjeblikket, så opstod neandertalerne for
omkring 5-600.000 år siden fra de homo erectus som levede i Europa og som
havde været der i omkring 1 million år.
Og her levede neandertalerne så i bedste velgående, indtil vi andre dukkede
op?
Sådan ser det ud. Og selvom der stadig er en del debat om, hvorvidt
neandertalere og moderne mennesker har udvekslet ting og sager og/eller
gener med hinanden, så er konklusionen i dag overvejende at vi ikke har
fået børn med hinanden, og at da den sidste neandertal døde for omkring
30.000 år siden, så var der heller ikke mere af deres arvemasse som blev ført
videre i nogen af os.
Så virkelig en genetisk blindgyde?
Det er overvejende dét arkæologien og genetikken mener i dag. Men
der kan sagtens komme nye resultater frem som modbeviser det.
Det korte af det lange er at vi ikke skal bruge så meget tid på neandertalerne som man måske skulle tro. – Og slet ikke nær så meget tid som jeg
har brugt på at læse om dem, indtil jeg fandt ud af at vi ikke nedstammer
fra dem!
Spildt arbejde?
Ikke helt. De få ting vi ved om neandertalerne, sætter både vores viden om os selv og homo erectus i perspektiv, så vi kommer ind på dem
sporadisk. Helt uvæsentlige er neandertalerne ikke. De har bare ikke noget
direkte med os selv at gøre.
Så vi fortsætter med at snakke om os selv?
Er det ikke alligevel dét vi altid gør? – Jo, det er det faktisk! Og det er
dét vi skal til at tale om!
Arkaisk homo sapiens
At vi altid snakker om os selv?
- den tidlige barndom
Det er derfor vi overhovedet har et sprog!
Nu skal vi nemlig til at kigge på den tidlige del Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke
modtager Guds rige ligesom et lille
af barndomepoken og vores umiddelbare forfædre: barn, kommer slet ikke ind i det.
Markusevangeliet 10:15
arkaisk homo sapiens.
Som ifølge dit valg af terminologi opstod fra nogle erectusser i Afrika for
omkring 500.000 år siden og levede frem til for 100-200.000 år siden?
Og jeg sammenligner deres kognitive udvikling med en 2-5-årig.
Men inden vi ser på dét – som immervæk er et risikabelt fænomen at
udtale sig om – så lad os lige få på plads, hvad vi rent faktisk kan dokumentere med hensyn til arkaisk homo sapiens.
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Deres knogler og den slags?
Teknologien
Deres teknologiske bidrag til klodens mangfolThus, while early humans ate some
meat, we don’t know how much meat
dighed.
they ate, or whether they got the meat
Homo erectus videreudviklede altså dét sten- by hunting or scavenging. It’s not until
later, around 100,000 years ago,
værktøj som vi kendte fra habilis, men da arkaisk much
that we have good evidence about
kom på banen, så begyndte der virkelig at ske løjer! human hunting skills, and it’s clear
that humans then were still very
De udviklede nemlig kastespydet, og dét fik konse- ineffective big-game hunters. Hence
human hunters of 500,000 years ago
kvenser.
and earlier must have been even more
Indtil da havde de måske ikke kunnet nedlægge byt- ineffective.
Jared Diamond
The Third Chimpanzee, 1992
te på afstand?
Måske har de haft fælder eller snarer eller den slags, men det er jo
ikke noget der bliver bevaret for eftertiden. Dét gør til gengæld et træspyd
der er blevet hærdet over ilden. Opfindelsen af kastespyddet var den direkte årsag til at vores hjerner havde mulighed for at vokse sig til den størrelse
de har i dag. Af to årsager. Den ene er at vi igen fik endnu mere kød og protein på den måde, og måske også i højere grad fisk som er fulde af gode olier
til en voksende hjerne. Den anden er at dét at kaste et spyd og rent faktisk
ramme det man sigter efter, det er en ret kompliceret kognitiv præstation.
Hvordan det?
Kastet påbörjas i storhjärnan och
Ligesom dét at holde rytmen kræver at vores finstyrs i lillhjärnan. Naturligtvis får
hjärnan feedback från sensorerna i
hjerne kan simulere afstanden mellem slagene, inden musklerna i armen och handen om
de är på väg under kastet. Denna
vi klapper eller tramper, så er hjernen nødt til at lave vart
återkoppling är en del af det som
en simulation af den bevægelse som hånden skal ud- kallas proprioception. Haken är att
signalerna som kommer tillbaka från
føre, inden vi foretager selve kastet, for at vi skal musklerna via nervtrådarna är för
långsamma. Man har beräknat att
kunne ramme det vi kigger på.
loopen från signalen som går från
Hvis hjernen skulle bruge det taktile feedback hjärnan ut till musklerna och sedan
tillbaka till hjärnan igen tar någonstans
den får fra hånden via nervesystemet, imens man er i mellan 200 och 450 millisekunder
(under denna tiden hinner en
gang med kastet for at regne ud, hvordan armen skal hundrameterslöpare springa mellan
och fem meter). Detta är tyvärr
bevæge sig, så ville vi aldrig nogen sinde få kastet två
alldeles för lång tid för att hjärnan
hinner
kontrollera att armen är på rätt
det skide spyd. Signalerne i nervebanerne, helt ude
väg under kastet.
fra hånden og op til hjernen, er simpelthen for langPeter Gärdenfors
Hur homo blev sapiens
somme til at hjernen kan bruge dem til at kaste med.
Derfor er hjernen nødt til at regne armens bevægelse ud, inden kastet bliver
sat i gang. – Det er derfor du skal holde dine øjne på skraldespanden og
ikke på papirkuglen i din hånd, hvis du skal ramme.
Og når jeg ikke rammer, så er det, fordi jeg har hjerne som en eretus?
Så er det, fordi du ikke har øvet dig tilstrækkeligt, og du regner med
at der kommer en rengøringsdame og samler den op på ét eller andet tidspunkt.
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Hjernen arbejder i det hele taget på højtryk med en masse ting som vi
slet ikke er klarover, netop for at vi skal kunne gøre alle de mærkelige ting
som vi er klarover. Dét med at simulere bevægelser inden man udfører
dem, er selvfølgelig en udvikling som blev sat i gang, allerede da pithecus
begyndte at danse, og da habilis begyndte at fremstille de første små stenredskaber; ellers havde de ikke kunnet slå og ramme præcist, og hos erectus
blev simulationerne endnu bedre, men det var hos arkaisk homo sapiens at
hjernen virkelig begyndte at udstyre os med nogle komplekse simulationer.
Og én af dem var evnen til at se et mål på afstand, simulere kastet, og så
kaste et spyd så præcist at det rammer!
Og det tog tid at mutere vores gener, så hjernen kunne lave den udregning?
Og næste gang du misser skraldespanden, så kan du selv erfare, hvor
kompliceret en udregning det er! – Men hvad der er ikke mindre imponerende, det er at det kastespyd de udviklede, det er der faktisk ikke nogen
der har været i stand til at forbedre i de 400.000 år der er gået siden da. Dér,
hvor arkaisk homo sapiens fandt ud af at lægge balancepunktet, og den
længde spyddet har i forhold til vægten, det er simpelthen så optimalt at
der ikke er nogen siden som har kunnet gøre det bedre. Ikke før vi opfandt
andre materialer at lave spyd af.
Men det ville en moderne 2-årig jo ikke kunne finde ud af?
Det er som sagt også kun en forklaringsramme til at hægte vores selvforståelse op på. Arkaisk har på mange måder mindet om os selv, og rent
teknologisk var de absolut ikke tilbagestående! – Hvis en 4-årig har et spisebord, et par stole, et uldtæppe og for meget tid til overs, hvad er så det
bedste de ved?
At bygge huler?
Jeg er overbevist om at det er genetisk.
De første arkaiske homo sapiens som følte trang til at kaste en dyrehud over
et par grene, havde større overlevelseschance end dem som ikke havde den trang?
At slå sig ned. Skabe tryghed. Bygge beskyttelse til sine nære. Skærme
sig mod omverden. Søge sammen i et intimt rum. Det er fællesmenneskeligt.
– Det bedste børn ved, er at sidde inde i deres hule og spise. Helst slik, naturligvis. Men hvis man giver lov til at aftensmaden kan spises inde i hulen,
så er man verdens bedste far! Især, hvis man går med på legen og lader sig
invitere inden for.
Vores forfædre var gæstfrie?
Vores forfædre overlevede, fordi de fandt et behag i at være sammen.
Det første hus vi har spor efter, er faktisk mellem 300.000 og 400.000 år gammelt og stammer fra arkaisk homo sapiens. De er formentlig også de første
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der har lavet værktøjer i ben, og muligvis endda de første der kunne finde
ud af selv at tænde ild.
Muligvis?
Sten bliver bevaret for eftertiden, værktøj af træ eller dyreknogler,
eller hvad de må have haft af læder, forgår, og vi er heldige, bare vi finder
resterne af dem selv. Deres vaner kan vi kun gætte om.
Så ud over stenværktøjet og hytten, så er det meste af det du siger gætværk?
Indrømmet! Men rækkefølgen er rigtig. Om jeg så skyder en halv eller
en hel million år forkert, eller blot 10-20.000 år, dét kan hverken jeg eller
andre vide noget om. Ikke endnu i hvert fald. – Måske var det først moderne homo sapiens sapiens der fandt ud af selv at tænde ilden. Så tag det med
et gran salt!
Som jeg udelukkende er i stand til at smage, fordi det var en overlevelsesfordel?
En gang. For længe siden. Ude i varmen på den afrikanske savanne.
Nærmere kan vi ikke komme det. – Er det godt nok? Vil du fortsætte med
arkaisk, eller bliver det for spekulativt?
Fortsæt!
Sproget
For nu bliver det nemlig kun mere spekulativt:
In most languages inflection of
Ikke alene gætter jeg på at arkaisk, ligesom erectus, words is used to convey the gramhar været i stand til at tale om en pip-pip som enten matical relationships between them
var der eller ikke var der. De må også have udviklet (...).
The fact that so many human
evnen til at tale om en pip-pip-flyver og en pip-pip- languages rely heavily or primarily
fløjet. Jeg gætter altså på at deres noget grovkornede on inflection of words to convey
onomatopoietika har fået en eller anden form for syntax suggests that inflection may
modus; at de har udviklet en ganske spæd form for be more basic and, perhaps, a more
easily utilized way to express
grammatik og den første slags protoverber.
grammatical relationships. If so,
Desuden gætter jeg på at arkaisk også – som de attempts to teach a combinatorially
første – må have været i stand til at udtrykke, hvad productive language to animals
might be more successful if they
de tænkte på eller udtrykke, hvad de følte. Eller i
employed inflection rather than
hvert fald målrettet har været i stand til at gøre omgi- word order.
Donald R. Griffin
velserne opmærksomme på deres behov. Det svarer
Animal Minds
nogenlunde til, hvad en moderne 2-årig kan finde ud
af, og det må alt andet lige være det fundament som var nødt til at være til
stede, for at de moderne sapiens sapiens kunne komme på banen senere og
knytte lyde til mere billedlige eller ikke-fysisk-tilstedeværende begreber.
Det var hos arkaisk at sproget blev symbolsk?
Hos de af dem som gik hen og blev til os, ja, dér må det have været
sådan. Hvad der startede som simple onomatopoietika, må have udviklet
sig til reelle ord. Formentlig begrænset til ret konkrete fænomener. Vand,
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ild, mor, far, mad, økse, gren, løve, løbe, lege, sove, elske, grine, op, ned, hos,
om igen eller forfra – den slags ord, og med en gryende grammatik.
For ellers ville vi ikke have et naturligt anlæg for det?
Simple grammars should have
Det må være dem der har bygget vores hjerner emerged naturally from this proas the level of specification
til det. Og den grammatiske sans trak på det anlæg cess,
became more and more precise.
for rækkefølgelighed som dansen og stenøksefabrika- Naming relationships such as
“above,” “with” and “below” is not
tionen havde udstyret dem med.
a generically different activity
Jeg gætter altså på at arkaisk – ligesom enhver from naming actions, persons or
objects. Thus we have no reason
anden 2-årig – kunne udtrykke sig ved hjælp af en- to expect that one class of word,
nouns, evolved before
stavelsesord som kunne kombineres og bære en be- say,
another, say, verbs, or that the
rules for word order should have
tydning: Mand vred. Mad væk. Mor glad. Ild av.
evolved at a different time or
Og grunden til at de har sagt disse ting, det var independently from those that
udelukkende at de oplevede at det påvirkede deres regulate inflections.
Merlin Donald
omgivelser i en gunstig retning. Du’et var altså komA Mind So Rare
met på banen, og desuden er jeg overbevist om at en spæd klaroverhed om
jeget, var én af de ting arkaisk udviklede i begyndelsen af vores barndomsepoke.
Du’et kom før jeget?
Sladderen, jeget og
Det er der faktisk god grund til at det gjorde!
de
sociale relationer
Vores forfædre levede i storfamilier. Siden vi
selv var aber, var medlemstallet vokset fra omkring Juggling relationships is the stuff
of soap operas, but it made us
40-50 individer i en gruppe til formentlig omkring smarter. Captive chimpanzees and
150 medlemmer i en gruppe. Det er ikke sikkert at bonobos love watching soap
alle 150 har fulgtes ad over alt hele tiden, men det har operas.
Alison Jolly
formentlig været den gængse flokstørrelse som man
Lucy’s Legacy, 1999
har holdt løbende kontakt med. Og i takt med at flokkene voksede, er vores hjerner vokset med. Simpelthen for at vi kunne
holde rede på de sociale relationer i flokken.
Flokstørrelsen har tvunget vores hjerner til at blive større?
Sammen med alle de andre ting. De som kunne holde rede på de sociale relationer i flokken og dermed udnytte relationerne og holde rede på,
hvem der skyldte hvem en gang grooming eller en luns kød, de har sat
mere overlevelsesdygtigt afkom i verden. Endnu en gang har de største
hjerner klaret sig bedst! Og den flokstørrelse som hjernerne har haft behov
for at kunne overskue, var omkring 150 måske 200 individer. Faktisk er det
sådan at selv i dag, har vi vanskeligt ved at kende eller have et personligt
forhold til mere end 150-200 personer, simpelthen fordi det er den gruppestørrelse vi blev genetisk udviklet i.
Hvordan kende 200 personer? Jeg kender da mange flere?
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Selvfølgelig kender du flere end 200, men du Det viser sig faktisk, at tallet 150
endnu mere interessante
har næppe en personlig relation til flere end 200. 200 rummer
sider. Det er for eksempel i runde tal
er cirka det antal personer, hvor vi stadig er i stand det antal levende efterkommere
(hustruer, mager og børn) man kan
til at huske noget om deres individuelle sociale rela- forvente, at en stammoder eller
tioner – hvis datter var det nu der blev gift med hvem, stamfader har produceret på fire
generationer, med de fødselstal som er
hvornår var det deres sølvbryllup, og den slags – typiske for jægersamlere og i
vores hjerner kan simpelthen ikke rumme flere perso- bondesamfund. Det interessante i den
sammenhæng er, at en stamtavle eller
ner i hukommelsen, hvis vi også skal have lidt info et familieråd som omfatter fem
generationer, tager os tilbage til
om deres plads i netværket.
bedstemors bedstemor, eller så langt
I de grupper som australopithecus, habilis, tilbage som nogen kan identificere
slægtsforhold: det er kun i
erectus og arkaisk levede i, dér har alle kendt alle fra bestemte
grupper som udmærker sig ved
fødslen, og selvom der har været udveksling af føde- sådanne relationer, at man kan
redegøre for, hvem der er hvis fætter,
dygtige døtre grupperne imellem, så er der ikke og hvem der blot er en bekendt.
Robin Dunbar
noget der taler for at de har haft et behov for at introGrooming, Gossip and the
ducere sig selv til nye mennesker, ligesom vi gør.
Evolution of Language, 1996
De har ikke skullet sige, hvem de selv var?
Begrebet eksisterede formentlig slet ikke. For der var ikke behov for det.
Er det noget man ved, eller er det også et gæt?
Det er et gæt. Men et kvalificeret et! Hvis bare ungen kunne skrige, så
var alle klarover, hvem der var hans mor. Så behøvede de faktisk ikke mere.
Mor behøvede kun at reagere følelsesmæssigt spontant på skriget, hun behøvede ikke en gang at tænke ”hov, det er mig!”.
Hvis erectus på deres vandringer er rendt ind i andre grupper af erectusser som de vitterligt aldrig havde set før, så er det formentlig sket så
sjældent at det ikke har haft den store kulturelle betydning, og de kan fuldt
ud lige så godt have givet sig til at slås som at lære hinanden at kende.
Men i løbet af arkaisk må der være sket noget. På ét eller andet tidspunkt må vores forfædre være begyndt at hæfte navne på hinanden.
Og du gætter på at det var arkaisk som gjorde det?
Hvis de har haft en idé om et du, og de tillige har haft et protosprog
der tillod dem at hæfte ord på ting som ikke var til stede i nuet, så er den
næste logiske konsekvens at de er begyndt at tale om hinanden!
Sladder?
Én af de helt banebrydende teorier om, hvordan vores sprog er opstået, det er den såkaldte Sladder-teori som er blevet fremsat af en britisk
professor i psykologi, Robin Dunbar, hedder han. Selvom han ikke kommer
direkte ind på dét med navngivningen, så er det i hvert fald min påstand at
forudsætningen for at man kan sladre om hinanden, det er at man har nogle
navne at sætte på dem man sladrer om!
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Og i takt med dét, må der være opstået, hvad The silent person will not talk much
man vel bedst kan kalde ”proto-sladder”: de som and so all the memes compatible
with being a quiet type will have
bedst kunne finde ud af at forbinde en bestemt lyd – fewer chances to spread.
Susan Blackmore
”et navn” – med et andet individ – hvilket i sig selv
The Meme Machine
er en ret abstrakt præstation – og som tillige bedst
kunne lide at bruge disse navne i det sociale liv, det var også dem som kunne holde styr på flest individer og sladre mest. Jo mere symbolsk protosproget gradvist blev, desto mere kunne de tale om dem som ikke var til
stede. De individer som fandt størst fornøjelse ved denne nye fritidssyssel,
de proto-talte mest, og de som proto-talte mest, udviklede det mest effektive protosprog, talte mere, og blev bedre til andre ting, fordi de kunne
håndtere mere kompleks information. Og sådan kom de også til at skabe
bedre vilkår for deres børn og fik mere afkom som overlevede.
Reproduktion-mutation-selektion? Dem, hvis gener gav dem nye og fordelagtige egenskaber, fik deres gener ført videre, og hver gang der var nogen som blev
bedre til at sladre, så var det, fordi der var nogen gener der var muteret? – Det er
altså ret vildt! For ikke at sige abstrakt!
Bland språkvetare är det ett kärt trätoMen dybt fascinerende, ikke? Og den eneste ämne vilken funktion som egentligen
upphov till språket, alltså det
drivkraft var fornøjelsesdarwinismen; det var det gav
första, talade språket. Allmänt brukar
limbiske systems følelsesmæssige belønning for slad- man i språkteoretisk litteratur möta
följande teorier. Terminologin antyder
deren der gjorde at den fortsatte! – Det forklarer så att debatten inte är helt allvarlig:
også, hvorfor folk som ikke nødvendigvis har særligt 1. Tra-la-la-teorin menar att språket
ur vårt estetiska
meget at sige, men som bare lader knævren gå uaf- uppstod
uttrycksbehov och vårt behov av rytm
brudt, med hvad deres lille cortex nu end måtte och klang.
2. Hej-å-hå-teorin menar att språket
producere for nærværende, ofte er sociale midtpunk- uppstod vid gemensamt arbete,
ter, mens vi andre der rent faktisk har tænkt os om, antigen för att samordna krafterna
eller fördela insatserna.
ikke kan få ørenlyd!
3. Wroum-swisch-bang-teorin menar
att våra förfäder med rösten försökt
Var det lige nørdens bitre hjertesuk?
härma olika skeenden och kanske
Dét som er så epokegørende ved Dunbar, det även föremål.
4. Wow!-teorin menar att vårt behov
er at traditionelt har sprogvidenskaben antaget at vi att uttrycka starka känslor gav upphov
udviklede sproget for at kunne sige sådan nogle vig- till de första orden.
5. Bla-bla-bla-teorin menar att våra
tige ting som ”Lad være med at gå ind i grotten, der sociala behov var så starka att de till
er en gal bjørn” eller ”Harry opdagede lige at isen slut också tog sig verbala uttryck.
Lars Melin
Människan och skriften, 2004
alligevel ikke kunne bære. – Vil du stadig gerne have
hans spyd?” Men Dunbar har faktisk påvist at selv i dag er op mod to tredjedele af alt det vi taler om, når vi er sammen, det er sociale relationer: Hvem
sover med hvem? Hvem sover ikke med hvem? Hvordan gik middagen i
sidste uge? Hvem skal vi være sammen med i weekenden? – og den slags.
Mere bløde ting end rent faktuelle?
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Vi er og bliver sladdermagneter! Sproget er vores sociale klister, og det
opstod, fordi det tjente en følelsesmæssig funktion. Det opstod for at supplere groomingen, og i dag har sladderen helt erstattet den fysiske grooming. Men sladderen må have gjort én ting mere: den må have ledt frem til
opdagelsen af jeget.
”Hvad er det de andre taler om? Hov, det er mig!”?
Nemlig! De andre du’er har opdaget et andet du som er inden i mig.
Og hvad er dette du så for ét? Jo, det er et jeg. Præcis hvornår det er sket, det
er jo ikke til at sige et kvæk om. Men hvis vi ser på vores egne uskyldige
små pus, så er det i 2-årsalderen de begynder at blive kropumulige, og det
gør de, fordi de pludselig er begyndt at få øje på at de har en effekt på verden. De opdager ”at jeg er”!
Det er i virkeligheden et kognitivt kvantespring man er vidne til, når man
ser sådan en skrigende 2-årig nede i kassekøen i Irma klokken halv seks om aftenen
– vræle af sin mor af fuld hals?
Fordi hun vil have at mor køber lakridser i stedet for aftensmad, og
det er netop gået op for den 2-årige, at hvis man fortsætter hyleriet længe
nok, så får man rent faktisk lakridser i stedet for aftensmad! Gennem omverdenens reaktion er den 2-årige blevet klarover at hun er, og de næste par
år skal gå med at udforske fænomenet yderligere; den 2-årige bliver klarover at hun kan manipulere med verden; den 3-årige bliver langsomt, men
sikkert klarover at alle de andre du’er derude kigger ind på noget i ham
selv. Derfor begynder den 3-årige at blive genert, når der er nogen der kigger. Det gør én på 2 år ikke. Når de bliver 4, så er de fuldstændigt klarover
at de selv er til i verden. Når de er 5, regner vi med at de kan gennemskue
konsekvenserne af mange af deres egne handlinger, og jo ældre de bliver,
desto større krav stiller vi til at de også kan opføre sig ordentligt. At vores
opdragelse har virket.
Er det ikke også 2-årsalderen man kalder for trodsalderen?
Og grunden til at den 2-årige trodser alt og alle, det er netop deres nyopståede at-jeg-fornemmelse, og at dette at-jeg skal konsolideres. Assertion of
self, hedder det på engelsk.
Den 2-årige forsøger at blive klarover, hvor hans grænser går. Spædbarnet arbejder på at finde ud af, hvor dets kropslige grænser går, ved at
ligge og putte fingre og tæer i munden. Den 2-årige afprøver verden personlighedsmæssigt. ”Socialt” om du vil; sætter grænser for, hvad han selv
skal bestemme, og hvad mor og far skal bestemme. Det nyopdagede jeg vil
selv have lov at bestemme, hvad jeget skal. – Og dermed også, om jeget skal
rejse sig eller blive siddende i den gode stol, og dermed om far bliver nødt
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til at ligge på gulvet og se fjernsyn, hvis han ikke gider at høre på en hylende 2-årig! III
Noget lignende kan have fundet sted i begyndelsen af vores fælles
barndomsepoke.
For 500.000 år siden var de alle sammen i trodsalderen?
Det er gætteri, men mange af de konflikter som vores forfædre udkæmpede, kan meget vel have handlet om at pisse sit territorium af. Med
sproget opstod også helt nye muligheder for at fornærme hinanden på langt
mere sofistikerede måder!
Sladderen blev taget til nye højder?
Specielt i takt med at grupperne blev mere og mere memetisk forskellige. Og med et klarovert at-jeg at forsvare, blev det også meget mere farligt
at komme på tværs af andre flokke, hvis man ikke i forvejen vidste at man
var på god fod med hinanden.
”Dette her er vores ild! Kom ikke for tæt på!”?
”Vi er her! Lad være med at gå over åen, så får I tæsk!” – Talte vi ikke
om i går at vores subkulturer bliver mere og mere primitive? Denne her
territorialfølelse må jo stamme et sted fra.
Det korte af det lange er, at hvis vores fælles forfædre har været gennem sådan en periode, hvor deres nyopdagede egen eksistens i verden har
_____________________________
III: Netop i denne sammenligning ligger svagheden i mine ”aldersepoker”. Et efterhånden klassisk
eksperiment til at teste individers selvklaroverhed går ud på, at individet, enten under bedøvelse
eller ved at deres opmærksomhed bortledes, får malet en rød plet i panden. Både før og efter farvens
påføring bliver individet præsenteret for et spejl, og testen går ud på at se, om de reagerer på pletten i
panden; om de har en idé om, at spejlbilledet er dem selv.
Hunde behøver man slet ikke udføre testen på. Sætter man en hund foran et stort spejl,
begynder den straks at lede efter ”den anden hund” omme bag ved spejlet og bliver meget forvirret,
når ”den anden hund” ikke er der.
Børn under to år reagerer ikke på pletten i panden. Det gør chimpanseunger heller ikke.
Men børn over to år og voksne chimpanser reagerer med at forsøge at fjerne pletten. Altså
har de en eller anden grad af selvklaroverhed. De ved, når de kigger i spejlet, at de har en plet i
panden, som ikke var der før. (Det samme eksperiment er udført med delfiner, men udfaldet er
stadig til diskussion.)
Da chimpanserne næppe er blevet vanvittigt meget mere intelligente i deres evolution op
gennem de seneste 6 millioner år, og de ifølge spejltesten altså befinder sig på niveau med den
moderne 2-årige, og dermed i den tidlige del af min barndomsepoke, så må min inddeling synes at
falde fra hinanden.
Hovedargumentet for alligevel at beholde parallellen mellem den ontogenetiske og fylogenetiske udvikling er, at den udelukkende er en ramme til at forstå fylogenesen i. De to forløb er ikke
identiske, men der kan drages paralleller, og det er dét, jeg gør. På samme måde kan man heller ikke
drage paralleller i ontogenesen i forhold til fylogenesen med hensyn til den lateralisering af hjernen
(højre- venstre-håndethed), som først opstod hos Homo habilis, men som det moderne menneske har
med i fødselsgave.
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presset dem til at sætte sig igennem over for andre, så kan det også have
været med til at drive sproget frem.
Konflikt og
Konfliktløsning?
begrænsning
Eller regler for, hvordan forkert adfærd skulle
man i en oprindelig klanfejde
straffes. I slutspurten, henimod vores store hjerner – Når
dræber et medlem af en anden klan, er
og dermed kvindernes fødselskomplikationer – var det ikke just dette bestemte medlem af
klanen, der er skyldig, men skylden
det sladderen og de sociale omstændigheder der hviler på hele klanen, så når et sådant
skal hævnes, kan man bare dræbe
drev kapløbet. Det var sladderen, sangen, brugen af drab
et medlem af den første klan,
ritualer, fremstillingen af værktøj og behovet for alli- ligegyldigt hvem, blot han tilhører den
”skyldige” klan.
Johannes Sløk
ancer og venskaber der styrede udvikling af vores
Opdagelsen af Mennesket, 1996
pandelapper; den del af cortex som tillader os at tænke abstrakt og styre vores følelser. Det hele er gradvist blevet mere komplekst i en co-evolutionær proces der har udviklet vores hjerner.
Fra spontane onomatopoietika til et primitivt børnesprog?
Og derfor har vores forfædre i begyndelsen ikke været i stand til særligt meget med den smule sprog de havde, konfliktløsning for eksempel.
De kunne ikke lige sætte sig ned og ”snakke om tingene”?
Mange af de konflikter som vores forfædre har haft, har desuden – ud
over behovet for at pisse grænserne af – sandsynligvis handlet om overlevelse og kamp om ressourcerne – kvinder og mad og den slags – og muligvis har konflikterne også handlet om ”male bonding”, altså at mændene har
skabt et sammenhold i gruppen, simpelthen ved at ligge i evig strid med
nabogruppen. Men fælles for det hele har været at konflikterne har handlet
om følelser her og nu.
I modsætning til følelserne om et år?
Eller følelserne i morgen tidlig.
Der er selvfølgelig ikke nogen der kan sige, hvad vores forfædre sloges om for 400.000 år siden. Men hvis mine øvrige antagelser om deres kognitive færdigheder holder bare nogenlunde stik, så har de simpelthen ikke
været i stand til at have ret mange andre grunde til at slås. Memerne har
ikke været tilstrækkeligt udviklede til at være en årsag i sig selv. Der er ingen grund til at gå i krig, fordi nabostammen omvikler deres spyd med
kattetarme, og vi omvikler vores med læderstrimler.
Men der er grund til at gå i krig, fordi nogen tror på Gud på den ene måde,
og nogen tror på Gud på den anden måde?
Ikke efter min mening. Men det er der jo som bekendt andre der synes.
De religiøse memplexer er blevet så omfattende i mellemtiden at de i sig
selv skaber grundlaget for vores virkelighedsforståelse. Og dét er det så
ikke alle der kan håndtere. Men så komplekse kan memplexerne hos vores
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forfædre dårligt have været, så det var næppe heller derfor de kom op at
slås.
Men sloges, det gjorde de?
Even taking two world wars into
Det gør alle hanpattedyr. Det er selve betingel- account, proportionately far fewer
people have died violent deaths in
sen for at overleve som han. Vi er bare den eneste art twentieth-century industrialized states
der ikke kan finde ud af at holde op igen. ”Mens le- than in Stone Age tribal societies.
Jared Diamond
The Third Chimpanzee, 1992
gen er god”.
Fordi vi kan ignorere vores naturlige empati?
Det er vores spejling af de andres følelser som er slået fra, og vores
machiavelliske intelligens som er slået til. Så givet at vi alt andet lige er blevet mere intelligente i mellemtiden og stadig ikke har kunnet finde ud af at
lade være med at slås, så er der ingen grund til at tro at det har været fredeligere den gang. Chimpanser går heller ikke af vejen for at slå sig sammen i
kliker og overfalde en han der kan true balancen i flokken med hensyn til
fordelingen af hunnerne. Ikke nok med at de tæsker ham til blods, mange
gange kastrerer de ham. Flår de ædlere dele af ham, simpelthen! – Ikke at
de ved at det er dér forplantningen kommer fra, men fordi løsthængende
legemsdele er til at gribe fat i!
Så tro ikke at naturen bare er den rene idyl! The anthropologist Napoleon
Chagnon lived for many years with
Alle de dér rosenrøde historier om engleblide natur- the Yanomamö, who live in the
folk som lever i idelig harmoni med hinanden, fordi Brazilian rain forest by hunting and
de endnu ikke er blevet forpestet af civilisationen, de growing food in temporary gardens.
He describes a violent life in which
er løgn! Visse jæger-samlere har simpelthen større war between villages is common and
risiko for at dø ved at møde en gruppe jægere fra murders are revenged with more
murders. Similar stories come from
nabostammen, end de har ved at dø af alle mulige many parts of the world. In New
andre ting, slanger, kryb, sygdomme eller rent og Guinea, a group of nomads called the
Fayu live in small family groups who
skært uheld for eksempel.
only rarely meet other families
Nutidige jæger-samlere går oftest i kødet på because of revenge murders that
hinanden på grund af årelange slægtsfejder eller som ensue when they do. Gatherings, for
hævn på en eller anden forbrydelse, så der er en example to exchange brides, are
fraught with danger. In many tribal
”grund”, kan man sige. Men konflikterne hos vores societies murder is a leading cause
tidligste forfædre er sandsynligvis udsprunget ret of death.
Susan Blackmore
instinktivt. Ligesom moderne småbørn ikke er klarThe Meme Machine
over, hvad deres egne behov handler om, har vores
tidligste forfædre næppe heller været det. De har blot følt deres behov, og
derfor har de handlet udfra deres instinkt her og nu.
De kunne ignorere deres empati, men ikke kontrollere deres følelser?
Ikke hos habilis, næppe hos erectus, og formentlig kun sporadisk hos
arkaisk. De havde ikke et sprog som var tilstrækkeligt komplekst til at tale
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om tingene eller løse konflikterne med, heller ikke selvom de var blevet
klarover sig selv. Det er nemlig ikke det samme som at man kan styre sig.
Man kan jo for eksempel blive gejlet fuldstændigt op af omgivelserne, så det
faktisk slet ikke længere er én selv der har lysten, men derimod os’et.
Gadens parlament? I urskoven? I begyndelsen har jeget været fuldstændigt
påvirkeligt af omgivelserne?
Nok har de været gryende klarover deres egen eksistens, men de har
næppe kunnet reflektere over den og tænke for eller imod deres egne følelser. De har ikke kunnet vende blikket mod sig selv eller været i stand til at
opdage deres egen indre verden ”udefra”. Det kan en 2-årig jo for eksempel
heller ikke. Eller en 3- eller 4-årig.
Selvom de kan sidde og skrige på lakrids i en indkøbsvogn?
Der er meget stor forskel på de to ting! Alt for meget konfliktløsning
har de altså næppe været i stand til. Deres sprog har trods alt hovedsagligt
bestået af lydefterlignende ord og fuglefløjt. Og muligvis nogle af de klikog ”smaskelyde” som visse sydafrikanske sprog har. Men efterhånden har
de suppleret med symbolske ord. Gradvist blev sproget mere komplekst.
Og det er deres sociale og samfundsmæssige regler så også blevet.
Det er virkelig mærkeligt at forestille sig at der har
været kultur og regler for 500.000 år siden!
Regler, samarbejde
Spørgsmålet er, hvor mange regler der har
og leg
været allerede for 500.000 år siden, men det har været
Human children play rulenoget af dét som arkaisk udviklede. Frem til for 100- governed games by imitation,
without any formalized
200.000 år siden. Alle samfund har regler. Chimpan- often
instruction. They invent and learn
serne har også regler; de kan bare ikke reflektere over new games, often without using
language. Apes, like other
dem. Men hos arkaisk må de have været de første til animals, cannot learn similar
at udtrykke reglerne med en form for ord. Og de har games; they are restricted to
games that, by our standards,
ritualiseret dem og straffet de individer som forbrød are very simple. Yet games, in
society, are at the bottom
sig mod reglerne. – Hvad var det løveungerne gjorde human
of the cognitive pecking order;
som skulle forberede dem til at gå på jagt som voksne? they are identified with childhood.
Most informal games have little
De legede?
or no verbal component, and
Alle pattedyr leger; det er sådan vi lærer at be- deaf-mute children have no
difficulty mastering them. Yet
gå os i verden, og det er også sådan vi lærer at op- these games are already beyond
the reach of apes.
finde og indordne os under regler.
Merlin Donald
The Origins of the Modern Mind, 1991
Moderne børn genopfinder simpelthen ”samfundsstruktur”, når de leger?
Det kan du godt kalde det. Drenge slår sig i tøjret inden for de regler
der allerede er etableret én gang for alle og spiller fodbold og leger cowboys
og indianere – eller hvad de nu leger i dag? ”Cowboys og talebanere”?
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– Hvis de overhovedet leger og ikke sidder foran computeren. Pigerne genopfinder nye samfund og regler hele tiden.
det är bara människobarn som
”Og så var du jo moren, og så var jeg jo faren, og så Men
avsiktligt hittar på nya lekar genom att
skapa nya rörelsescheman eller
var du jo lillen?”
genom att införa nya regler för hur
Det lyder ikke særligt originalt, ikke desto min- leken skall gå till. Barn härmar [parodierer] ofta de vuxnas beteenden i sina
dre kræver det både fantasi, kreativitet og social lekar. För att kunna härma måste de
indføling at opfinde den slags scenarier og lege den föreställa sig vad de vuxna gör och
försöka göra likadant. (...) Människobarn är ensamma om att i olika typer
slags lege.
av rollekar bygga upp en värld där
I virkeligheden burde vi lade kvinderne stå for lov- sociala relationer är väsentliga.
Barnens lekar är låtsaslekar.
givningen?
Förmågan att låtsas [lade som om]
Sgu ikke hvis mændene skal kunne finde ud af uppträder redan i tvåårsåldern. När
man låtsas använder man två
at overholde den!
representationer av samme föremål,
perceptionen av föremålet och
Hvor løveungerne slås, og andre pattedyr leger dels
dels en föreställning (som är frikopplad
på deres måde, så er dét at kunne indordne sig under representation).
Peter Gärdenfors
Hur homo blev sapiens
de sociale regler og øve sig på forskellige roller menneskebørnenes form for leg. Det er her vi lærer at være sociale. Ingen gider
at lege med ham der bryder reglerne; man gider ikke spille fodbold med
ham, man gider ikke spille Ludo med ham, og man gider i hvert fald ikke
invitere ham med til sin fødselsdag. Gennem legen lærer børn både deres
egne og andres grænser at kende, og de lærer at koordinere sig selv og
deres opførsel i forhold til de andre, og for et gryende klarovert at-jeg er det
uerstatteligt! Specielt, hvis man gerne vil have at folk skal være i stand til at
fungere socialt og kunne samarbejde senere i livet; evner som alle samfund
er afhængige af. – Børnene i vores spædbarnsepoke, småbørnsepoke og
barndomsepoke har med andre ord også udviklet sig og er gradvist blevet
mere og mere ”menneskelige” og har opfundet stadig mere komplekse lege.
Barndommen i barndommen?
Det hele udvikler sig jo co-evolutionært! Legen
Du’et og animismen
har udviklet sig med os, og vi med den. – Men vi skal From the purposefulness of our
fellow humans we leap to the
lige tilbage til du’et for en kort stund.
assumption that everything has a
Som små børn også har?
purpose. Richard Dawkins says,
Men nu er det de voksne vi taler om. Du’et kan “It is almost as if the human mind
nemlig meget vel have ført en række ting med sig; has been designed to misunderdette at vores forfædre havde denneher du-klarover- stand Darwin.”
Alison Jolly
hed. Min antagelse er nemlig at i takt med at du’et opLucy’s Legacy, 1999
stod, så har vores forfædre også tillagt dyr og andre
naturfænomener de samme tanker og følelser som de har erfaret hos hinanden.
Animisme med andre ord?
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På et eller andet tidspunkt er animismen jo opstået, og hvad er mere
logisk end at den opstod i kølvandet på at vi blev klarover at vores venner
havde tanker og følelser bag dét de gik og foretog sig?
De var ikke i stand til at regne ud at naturen var anderledes?
Hvis Ole fangede en fisk, fordi han var sulten, og Grete satte sig hen
til ilden, fordi hun frøs, så forærede floden vel fiskene væk, fordi den var
glad, og ilden varmede Grethe, fordi den kunne lide hende? Når floden ikke
var glad, gav den ikke noget væk, og når ilden var vred på Grethe, så brændte hun fingrene.
Prisen for en klaroverhed om de andres indre verden, er at vi tror at alle mulige andre ting også er klarover ting?
Vores forfædre har haft nogenlunde samme forhold til naturen som
moderne småbørn har til deres bamse.
Som bliver frygteligt ked af det, hvis man glemmer ham i legehuset og ikke
tager ham med ind i seng?
Man kan skrige og råbe på far og mor, lige indtil ens altopofrende far
– som skal tidligt op næste morgen og med en flyver til London – står op
midt om natten og trasker ud i regnen, iført pyjamas og gummistøvler, og
henter det skide tøjdyr, fordi man er dybt ulykkelig over at Hr. Nilsson er
alene ude i mørket!
Dét at vi kan føle empati med dyr – eller bamser – som ikke ligner os selv, det
gør at vi simpelthen også tillægger dem samme evner som os selv?
Vi er jo nødt til at forklare tingene med noget vi kan forstå. There’s no
such thing as a free lunch. Når vi først har forstået en ting, så har vi en tendens til at overgeneralisere, sådan er vores hjerner; når man har en hammer,
så ligner alle problemer et søm, ved du nok!
Og når man først har opdaget du’et, så ligner alle begivenheder en viljesakt?
Vejret og dyrene må have samme tanker og følelser som os selv? – Det var hos arkaisk homo sapiens at dansen og musikken fik en rituel funktion for at tilfredsstille
elementernes rasen? De kultiske seancer fik en symbolsk betydning for at tilfredsstille naturen som ellers ikke ville give dem noget mad?
Du er ikke helt fri for selv at nå frem til hurtige konklusioner, hva’?
Jeg prøver bare at lege med. – Så var det også dem der begyndte at ofre til
guderne og lavede den første form for religion?
Det kan man jo ikke sige noget om med sikkerhed. Men det skulle da
ikke undre, om vores allerførste spæde forsøg på at slå en købmandshandel
af med omgivelserne er startet under arkaisk homo sapiens. Måske i den
senere del af deres epoke. – Men hvis du gerne vil lege med, så prøv at lege
med på dette her: selvom det enkelte individ naturligvis har haft en ret
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konstant tankevirksomhed, så er det spørgsmålet, om deres sprog har været
tilstrækkeligt komplekst til at strukturere deres tanker i synderlig grad.
Hvordan det?
Små børn pludrer og sætter ofte spontant ord
Sproget og tiden
på ting de ser. Også selvom der ikke er nogen omWe thus learn our native language
kring dem. Der er altså ikke nogen kommunikation i not mentally but bodily. We approderes snak; blot den spontane reaktion at sige ordet, priate new words and phrases first
their expressive tonality
når de ser tingen. I første omgang var trangen til at through
and texture, through the way they
sige noget en spontan spejling af situationen, siden- feel in the mouth or roll off the
hen kom evnen til at bruge ordene uden at tingen var tongue, and it is this direct, felt
significance—the taste of a word or
til stede.
phrase, the way it influences or
Det næste mentale kvantespring må have væ- modulates the body—that provides
ret at have denne her løbende indre monolog; repræ- the fertile, polyvalent source for all
the more refined and rarefied
sentative tanker, kunne man kalde det, uafhængigt meanings which that term may come
af, hvad man ser eller foretager sig. Den er afhængig to have for us.
David Abram
af sproget, og har man den ikke, så har man faktisk
The Spell of the Sensuous
kun nu’et og den umiddelbare omstændighed at forholde sig til.
Du siger at erectus og arkaisk ikke havde den indre monolog?
Jeg gætter på at de ikke havde den indre monolog! Og uden en indre
monolog har de næppe heller haft dette her konstante ”hvad nu hvis?” eller
”når jeg først har gjort sådan, så gør jeg sådan...” eller ”næste gang jeg ser
ham, så...”. De kan sagtens have haft tankerne intuitivt, men de har ikke
haft noget at formulere dem med for sig selv.
Sproget bliver en forudsætning for at opleve tiden? De har ikke haft nogen
tidsopfattelse?
De har nok haft et før og et efter, de har også kunnet forestille sig
rækkefølgelighed og tænke frem og planlægge, men de har ikke haft et klarovert begreb om tid.
Hvis man skal forholde sig klarovert til selve fænomenet tid, så kræver det nødvendigvis et sprog der er abstrakt eller billedligt nok til at beskrive fænomenet. Og det tvivler jeg kraftigt på at de har haft. Den eneste
måde man kan dele sin opfattelse af tid med andre, det er ved at tale om
den. Et æble kan du godt dele med naboen og få en fælles oplevelse ud af
uden at tale om det. I kan med kropssprog afspejle hinandens velbehag ved
smagen og oplevelsen, så der opstår en fælles oplevelse. Men det kan man
ikke med tid.
Selv hvis to personer på dette her tidspunkt har syntes at der ikke
rigtigt skete noget, eller de har ligget i mørket og ventet utålmodigt på at
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solen skulle stå op, så er forudsætningen for at de kunne dele opfattelsen af
kedsomhed med hinanden at de kunne sætte ord på følelsen.
Derfor har deres tidsopfattelse – eller mangel på samme – svaret til et lille
barns? – Eller en Teletubby’s?
Fordi de ikke har haft et ordforråd til at mene noget om tiden med.
De har ikke haft et ord for tid.
Hvordan kan der være musik uden tidsopfattelse? Skulle man ikke netop
være i stand til at simulere tidsintervaller for at skabe musik?
Hvad var nøgleordet i den sætning?
Tidsintervaller?
Simulere. Simuleringen er uklarover. Dét jeg taler om, er en klarover
tidsopfattelse. En klarover mulighed for at udtale sig om det abstrakte begreb tid. Dét mener jeg ikke at de har haft. Hverken erectus eller arkaisk.
Deres forhold til verden omkring dem har været karakteriseret ved
umiddelbarhed. Der eksisterede kun ”det umiddelbare”, deres lyster og
vilje og følelser, dét som drev dem. De kunne reagere på disse følelser og
behov, eller de kunne i visse sammenhænge vælge ikke at reagere på dem –
hvis det for eksempel var mere fordelagtigt at samle brænde til bålet end at
lade være. Men de havde ikke noget behov for tid.
Hvordan ”ikke noget behov for tid”? Hvis de samlede brænde til et senere
formål, så må de vel netop have haft en klarover idé om tid?
Ikke hvis man bare tuller rundt på savannen eller i skoven med sin
flok og samler bær og rødder og jagter nogle dyr i ny og næ. Så har man sgu
egentlig ikke noget behov for nogen tid. Alle dem du skal snakke med eller
er afhængige af, er lige omkring dig uafbrudt; der er ingen grund til at lave
aftaler eller have tidsmæssige referencepunkter. Solen står op, du vågner,
solen går ned, du lægger dig og sover. Næste dag det samme. Der eksisterer
ikke nogen fortid, ikke nogen fremtid. Der er et ”før mad” og et ”efter
mad”, eller et ”før der er hentet brænde” og et ”efter der er hentet brænde”.
Der er et halvpanisk ”ilden er ved at gå ud”, et ”brænde! hente brænde, for
fanden!” og der er et ”pyha, ilden gik ikke ud!”. Alt sammen muligvis sagt
eller tænkt med ét og samme ord for ”ild”, men med forskellig prosodi, og
dog klarovert og erkendt, fordi erkendelsen var forbundet med en følelse.
Og følelsen var forskellig, alt efter om det var før, under eller efter hentningen af brænde?
Men ud over dét, har der kun været ét langt sig udstrækkende Nu. Et
Nu, som gentoges i det uendelige.
Samler bær, spiser bær. Fanger dyr, slagter dyr, steger dyr, fejrer
lækker fangst, danser, danser, danser, mimer fangsten, danser, danser,
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danser, spiser dyr. Sidder i skyggen. Får ordnet hår. Ser ham den store
forsvinde ind i skoven med hende der blev født af hende som er sammen
med ham der fik bank af ham den store. Sulten igen. Samler bær, spiser
bær. Boller med hende med patterne som er mor til ham der altid skriger.
Giver ham der altid skriger og hende med patterne godnatkram. Solen går
ned. Søger ly for natten. Sover. Solen står op. Vågner. Pisser. Skider også.
Krydser åen. Plukker bær, spiser bær. Regnvejr. Ikke regnvejr. Slår foden.
Boller med hende der halter som er mor til hende med næsen. Finder god
sten. Laver stenøkse. Sulten. Finder ikke bær. Sulten. Samler gutterne.
Danser jagtdans. Går på jagt. Hører dyr i krattet. Alle tier stille. Alle jager
dyr. Fanger dyr. Slagter dyr. Steger dyr. Fejrer fangst. Danser, danser.
Spiser dyr. Regnvejr. Solen går ned. Finder ly for natten. Solen står op.
År ud og år ind. Solen står op, solen går ned. Det hele gentager sig.
Begrebet ”forandring” fandtes simpelthen ikke. Så mit bud er at de ikke
havde nogen tid.
Lyder dejligt!
Der er noget besnærende ved tanken, ikke?
Og sådan var det at være arkaisk homo sapiens?
Det vil jeg gætte på. I al min manglende mulighed for at kunne dokumentere ret meget af alt det jeg lige har siddet og sagt. – Men nu lægger vi
så både habilis og erectus og arkaisk bag os, og så befinder vi os efterhånden oppe omkring for 200.000 år siden, dér hvor vi selv begyndte at opstå
nede i Afrika.
Som svarer til det barn der er hvor gammelt?
Hvis vi siger at arkaisk homo sapiens opnåede klaroverhed og sproglige og kognitive evner der minder om en moderne 2-5-årig, så vil jeg sige at
den sidste del af barndomsepoken som handler om moderne homo sapiens
sapiens frem til for cirka 10.000 år siden, svarer til den kognitive udvikling
hos et barn på 5-6 til 12 år.
Et kort sidespring til
Men inden vi går videre med den sidste del af
noget almen teori
barndomsepoken, så er der lige to ting vi skal kigge
om sprogenes
lidt på. Det ene er noget sprogteori rent generelt, og
oprindelse
det andet er straks mere alvorligt!
Hvad?
The formation of different languages
and of distinct species, and the proofs
Det kommer vi til. Lad os lige kigge på sproget that both have developed through
parallel.
som fænomen betragtet, og hvad det er for en udvik- gradual process, are curiously
Charled Darwin
The Descent of Man, 1871
ling der karakteriserer sproget i sig selv.
Altså udviklingen fra onomatopoietika; lydefterlignende ord til rigtige ord og
et symbolsk sprog?
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Blandt andet. – Hvis jeg siger brødrene Grimm, hvad siger du så?
Eventyr? Romantikken? Rødhætte og Ulven? – Vores forfædre fortalte eventyr?
Vores forfædre udviklede mytologier, men det er ikke dét der er interessant i denne her sammenhæng. Ud over at være folkemindesamlere, så
var Grimm-brødrene også filologer. Og i den forbindelse gjorde den ene
bror, Jakob Grimm, en interessant opdagelse. Han opdagede nemlig at
sprog forandrer sig, og at de forandrer sig efter nogle bestemte regler. Han
opdagede dét der senere er blevet kaldt Grimms Lov.
Når sprog udvikler sig – ”slides” og muteres – så kan for eksempel
fonemet ”p” blive til ”ph”, altså ”f”, og i en snæver vending kan det også
blive til ”b” og ”v”. Fonemet ”t” kan blive til ”th” eller et blødt ”d”.
Var det dem der opdagede dét?
De sad nemlig ikke bare og spiste knockwurst og læste Rødhætte og
Ulven hele dagen! Og før dem var der en englænder, Sir William Jones, hed
han som havde opdaget at de europæiske sprog og sanskrit – det vil sige
oldindisk – stammer fra ét og samme indoeuropæiske ur-sprog. – Og nu
skal du holde ørerne lige i munden!
Nostratic would have been spoken by
Det synes jeg nu at jeg har gjort hele tiden!
a hunter-gatherer population, for
Indoeuropæisk og seks-syv andre sprogfamili- there are no names of domesticated
er som er lige så gamle, mener man stammede fra ét species among the 1,600 words the
linguists claim to have reconstructed.
og samme gamle ur-ur-sprog som lingvisterne har The Nostratic hunter-gatherers would
have occupied all of Europe,
kaldt Nostratisk.
northern Africa, and northern,
Fra latin ”nostra”, vores?
northeastern, western, and southern
Vores alle sammens! Men det var næppe heller Asia, perhaps 15,000 years ago, from
an origin in the Middle East.
det aller-allerførste sprog eller det eneste. Nostratisk
Stephen Pinker
The Language Instinct, 1994
har formentlig været samtidigt med andre ur-ursprog. Disse ur-ur-sprog har muligvis alle sammen stammet fra det samme
ur-ur-ur-sprog som har fået massebetegnelsen SCAN. Men dét ligger så
langt tilbage at der ikke er nogen ved deres fulde fem som vover at spekulere i, hvordan det kan have lydt.
Men det tør Cornelius Magnussen med garanti!
Dog ikke!
Alt i alt mener man at alle klodens sprog kan føres tilbage til seks
grupper, hvoraf SCAN blot er det ene. Disse seks ur-ur-ur-sprog er så en
gang i tidernes morgen udsprunget af ét og samme ur-ur-ur-proto-sprog
som vi kun kan fantasere om. Og det gør vi så! – Hvad hedder et bryst på
latin?
Tænke-tænke… det kan jeg ikke huske.
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Mamma. Hvad hedder moder?
Mater.
Fader?
Pater.
Og på Sanskrit? – Gæt!
Peter?
Pitar. Mor hedder matri. Hvad tror du mor hedder på hebraisk?
Heller ikke.
Ima. Far er Av. På arabisk er det abu. Kan du gætte, hvad mor og far
hedder på swahili?
Det samme?
Mama og abu eller baba. På marokkansk er det mui og aba. – Kinesisk?
Jeg ved, hvordan det ene skrifttegn ser ud: mor er to bryster.
Ordene er mu og fu. Du kan selv gætte, hvad der er hvad.
Når ord muterer over tid, og sprog forandrer Lak –ken ell. –ket, (om forskellige
sig, så er det altid konsonanterne der bærer betydnin- slags) –ker (fra persisk lak)
Lokke III –ede; -ning (fra tysk lochen
gen med sig. Forstået på den måde at for eksempel afl. af loch hul) slå hul (i metalplade).
II –ede; -else, -ning (fælles”tag” og ”tøj” og ”tække” alt sammen har noget at Lukke
germ.: oldnord. lúka og lykja, gotisk
gøre med at ”dække” ét eller andet, i de sprog som galukan; besl.m. lockout, luge, lukt,
lykke, løkke og låg)
har indoeuropæiske rødder.
Lykke –n, uden plur. (middelda.; fra
plattysk (ge)lucke; jf. eng. luck, tysk
”t-k”- lyden har den grundbetydning?
glück; muligvis besl.m. lukke og løkke;
I de indoeuropæiske sprog, ja. Og over stort set oprind. betydn. måske ”måde hvorpå
noget lukker sig, falder ud”)
hele verden hedder mor noget med m og far noget Lække –ede (fra plattysk lecken
lække; jf. lækage)
med p eller ph. Eller b eller v.
Løkke I –n, -r (fællesnord.: oldnord.
Men selv dér, hvor der er afvigelser, er der alli- lykkja; afl. af lukke II) slyngning på
snor, især om slyngning, der let kan
gevel ofte en rød tråd. Enten er der ord som har med trækkes sammen om noget, der er
i den.
bryst, mælk eller amning at gøre som har en m- eller anbragt
Løkke I –n, -r (fællesnord.: oldnord.
lykkja; afl. af lukke II, sa. ord som
ma-lyd, eller også er m’et blevet til et n eller ng.
løkke I) indhegnet stykke jord.
I Senegal hedder mor og far ”na” og ”mfa”, og Låge –n, -r (fællesgerm.: oldnord. loka
slå, oldeng. loca indhegning;
på tyrkisk heder mor ”anne” eller ”ana”. I Filippiner- en
besl.m. låg)
Nudansk Ordbog
ne, på det sprog der hedder tagalog, hedder mor
Politikens Forlag
”ina” eller ”nanay” eller ”ima”, og hos forskellige
aboriginees i Australien hedder mor ”ngambaa” og bryst hedder ”ngamu”,
eller mor hedder ”ngala”, og dét at give bryst hedder ”mowma”.
Så uanset, hvilket stormagasin du bliver væk i; uan- Gudens mødre i Asien har, synes det,
altid navne, der begynder med ma. Der
set, hvor i verden du måtte blive væk, kan du kalde på din nævnes (siger orientalisten P. Jensen)
Maria, Mariamna, Maritale, (moderen til
mor?
Krishna), Mariana fra Mariandynium i
Du tror du er morsom, men det er præcis dét Bthynien, Mandane, moder til Cyrus, der
af jøderne opfattedes som Herrens
der er min pointe!
Messias.

Georg Brandes
Sagnet om Jesus, 1925
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Hvis du mødte en fortabt lille Inupiaq-eskimo The correct explanation of the
inde i Magasins kundeservice, så ville han kalde på mama/papa words was provided by
Roman Jakobson, one of the
sin mor ved at sige ”aanaga”, min mor, eller ”aapaga”,
greatest linquists of the twentieth
min far.
century. (...)
Sprogligt set hænger vi sammen globalt?
I hvert fald, hvad mor og far angår. – Og så er det jo altså ikke, fordi
jeg kan tale 450 forskellige sprog. Det tog et par timer at finde 30 forskellige
ordbøger på internettet og se, hvad folk kalder deres mor og far!
Der er trods alt grænser for, hvor imponeret jeg behøver at være?
Og noget grundigt statistisk materiale er det jo heller ikke. Men det
korte af det lange er at uanset hvor på kloden vi er, så er det virkelig en
undtagelse, hvis der er nogen der har fundet på at bruge helt andre konsonanter til deres forældre og kalde mor og far for Scully og Mulder. Eller
Bonnie og Clyde.
A young child at first produces no
Svenne og Lotta?
vocaliztios other than sobbing and
Siegfred og Roy. Med undtagelse af et par shrieking. Then it moves on to the
sprog, japansk, koreansk og finsk, tror jeg det er, så stage we call cooing – making
those familiar but hard-to-describe
er alle sammen i en eller anden grad Mamas and baby noises. At the cooing stage,
Papas. – Hvad siger vi til småbørn, når de skal spise the child is producing no recogden brocollimos som vi helt ærligt heller ikke selv nizable speech sounds, and its
parents do not believe the child is
gider æde?
beginning to speak.
Det er ”mam.”
But then something momentous
Og hvad tror du at thailandske mødre siger til happens: the child abandons
deres spædbørn, når de heller ikke gider at spise den cooing and moves to the babbling
stage. Unlike cooing, babbling inthailandske ekvivalent til broccolimos?
volves the production of recognizMam?
able speech sounds – consonants
Og nu vender vi så alligevel lidt tilbage til erec- and vowels. These speech sounds
tus. Jeg siger ikke at de talte det ur-ur-ur-proto-sprog are combined into syllables, with
each syllable typically consisting of
som muligvis har dannet baggrunden for alle de
a consonant followed by a vowel,
senere sprog, for så stort et ordforråd har de trods alt as in da and pa. Very frequently in
næppe haft. Men jeg er overbevist om at de lagde babbling, however, these syllables
are reduplicated – repeated – and
grunden. Især med ét ord...
so what the child produces is
”Mam”?
something like dada and papa.
Forestil dig at du er en homo erectus som ikke
http://www.sussex.ac.uk/linguistics/
documents/where_do_mama2.pdf
har noget symbolsk sprog, men kun kan finde ud af
at knytte et onomatopoietika til ting du allerede kender. Du har næppe
klaroverhed nok til at adskille følelsen af sult med selve begrebet mad; de
begreber som du bruger til at tænke med, er med andre ord ikke særligt
komplekse, detaljerede eller præcise. Der er ikke meget strukturel dybde i
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dit ordforråd. Samtidig har du ikke nogen særlig udviklet kontrol over din
tunge. De lyde du kan frembringe med munden, er derfor begrænsede af at
tungen kun kan ligge fladt eller bruges til at slikke, drikke eller synke maden
med. Den er simpelthen hverken udviklet eller trænet til at tale med.
Hvis du nu starter med lukket mund – uden at bide sammen og med
tungen liggende fladt – og du sætter stemmen i sving og så åbner munden
uden at bevæge tungen, hvilken lyd kommer der så ud af munden på dig?
Mmmmaaa. Ma!
are some of the stages in the infant deDet kunne teoretisk set være 1 million Here
velopment towards fully fledged mastery of
år gammelt. Eller 2. Og dermed giver det the word for mother.
Stage Sound Signifies
means
sproget så langt et tilløb at det har mulighed I
mm
contentment
Yumm
II
mm
anticipation
Here we go
for at være genetisk indlejret i os.
III
mama impatience
Eat right now
IV
mama specific wish
I want mum
Verdens første ord!
http://philosophy.hku.hk/courses/old
Det er mor.
/laurencegoldstein/phil206017.html
Wow!
Men det kunne lige så godt betyde mad, bryst, mælk, sulten eller bare
noget som var rart eller for eksempel trøst. Erectus’ begrebsverden har ikke
været særligt kompleks eller detaljeret – ligesom små børns heller ikke er
det – så selve lyden har formodentlig dækket over et meget bredt betydningsmæssigt spektrum.
Men faktisk startede dét også som en slags onomatopoietikon?
Ligesom mam-mam er det i dag. At vi alle sammen kalder mor for
mama – eller noget der minder om det – betyder nemlig ikke at vi bare har
beholdt ordet uforandret gennem de sidste mange hundreder af tusinder af
år, men at vi, generation efter generation, genopfinder det onomatopoietika
som opstår, når mor og barn ammer. Mam-mam er det tætteste man kommer på en hyggelig smaskelyd, hvor prosodien kan vise omsorg og kærlighed, og samtidig er det den lyd som spædbørn først er i stand til at frembringe, når de gør deres første spæde forsøg på at efterligne vores andres
tale. Det er med andre ord barnets første fejlagtige memkopiering.
Al begyndelse er svær?
Specielt for erectus. Sprogene muterer og forandrer sig, og det gør de
ret hurtigt faktisk, især hvis man sammenligner dem med den biologiske
evolution. Sprogene låner også gladeligt fra hinanden og blander sig – låneord hedder det jo for eksempel, når vi introducerer et nyt ord i vores sprog
fra et andet sprog; som oftest fordi vi importerer nye idéer eller ny
teknologi – det kan være alt, lige fra religiøse memer til computere – og så
følger ordet med. – Sprogene er memetiske med en flygtig strategi; biologien har den stabile strategi.
246
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Men babyernes anatomi er den samme genera- There is absolutely no evidence
tion efter generation, og selvom mor og barn hos that babbling children are trying to
speak, and i fact linguists are
homo erectus og arkaisk har lavet en mam-mampretty sure they are not. Babbling
hyggelyd med læber og stemmebånd for en halv eller appears to be no more than a way
en hel million år siden, så er der ingen der siger at of experimenting with the vocal
det har lydt, ligesom når vi gør det. Men følelsen og tract, and babbled sounds like
mama and dada are not intended
bevægelserne har været de samme. – Og så skal det
as meaningfuld utterences. But the
retfærdigvis siges at det var en polsk lingvist, Roman parents think otherwise: they are
Jakobson, hed han som var den første til at foreslå sure little Jennifer is trying to talk.
dette her med lyden ”ma”. Han tilbragte i øvrigt (...)
nogle år i Danmark; vi havde en stor lingvist-tradition engang...
Hvad så med far? Han er vel ikke startet som et onomatopoietikon?
Muligvis. P-lyden er den første kontrast til m- Jakobson’s account explains these
lyden hos småbørn, og hvis vi bliver ved de fonetiske facts rather well. A child typically
muligheder som arkaisk og muligvis også erectus produces mama before baba or
havde; altså hvilke fonemer deres mund og svælg gav papa, and all of these before tata
or dada, and all of these before
dem mulighed for at sige, så er det ikke utænkeligt at moving to slightly more difficult
de også har kunnet sige pa eller ba. Det er også en sounds like kaka and yaya and
læbelyd som ikke kræver andet af tungen end at den chacha. And the proud parents
ligger fladt. Og hvis de har været i stand til at kalde typically assignt the first such
sequence they hear repeated to the
på mor, så ligger det også lige for at antage at den næ- meaning “mother”, and the second
ste sproglige udvikling var at de også kaldte på far.
or so to the meaning “father”. But
Det er altså vildt! Ma! Så det er virkelig småbørns- none of this is engraved in stone,
and individual children and
epoken! Ma-ma!
individual parents may happen to
Dér gik der virkelig en prås op for Frøken Ras- do something slightly different.
http://www.sussex.ac.uk/linguistics/
mussen, hva’?
documents/where_do_mama2.pdf
I de måske 1 eller 2 millioner år der er mellem
os selv og den første mor der sagde ”ma-ma” til sit barn, har det nære bånd
mellem mor og barn været det samme. Faktisk har det eksisteret lige siden
pattedyrene opfandt moderfølelsen sammen med det limbiske system.
Men med pandelapperne kom muligheden for at sætte ”ord” på?
Og fordi det tog så lang tid at finde på at sige mor, og der ikke er
nogen situation eller naturlig lyd der knytter sig til far; til pa, kan det
sagtens have varet nogle hundrede tusinde år ekstra, inden der også var
nogen der begyndte at sige far.
”Pa”?
Hvad skulle de i øvrigt kalde på ham for? I første omgang har det
været tilstrækkeligt at skrige ulykkeligt. – Men hvis vi nu har konstateret at
de første ord var mor og måske far, hvad var så ord nummer tre?
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”Av”?
Du kan selv være av! – Nej, der er ingen mulighed for at gætte det.
Mor og far er også gætværk, men der kan argumenteres for dem ud fra
vores anatomi.
Men med alle andre ord har vi ingen fysiske pejlemærker?
Det er netop dét, vi ikke har. Men vi kan tage fat i vores kompleksitetsteori fra i går, og så kan vi sige noget generelt om udviklingen!
Fra de første ord er sproget gradvist blevet mere komplekst?
Og dét er det blevet gennem udfyldningen af nicher; ligesom med alle
andre memer, er det sproglige memplex vokset gennem udfyldningen af
nicher. Mellem alle de onomatopoietika som var hæftet på ting i omgivelserne og ordene mor og far, eller mellem mor-far-ordene og de øvrige onomatopoietika der ikke refererede til konkrete ting, av og ah, for eksempel,
har der været begrebsmæssige tomrum som skulle fyldes ud. Måske har
næste ord betydet ”vand” eller ”mad”. Eller ”av” har rummet en række betydninger for ”farligt”, det er ikke til at vide. Prosodien har også spillet ind.
Men det er jo nogenlunde på den måde små børn lærer sprog! ”Av” er jo alt
som er farligt!
Præcis. Fra en række onomatopoietiske og Recent studies of the Indolinguistic family (...),
semi-onomatopoietiske ”ord” hos erectus og arkaisk European
suggest that they all derived from
har sproget udviklet sig til at blive gradvist mere a common ancestor about 8,000
years ago, spreading across
komplekst; flere forskellige udtryk, stadig flere ud- Eurasia with agriculture. Thus,
tryk som var løsrevet fra den oprindelige ”fysiske” languages as diverse as English
and Sanskrit differentiated from a
forankring i omgivelserne. Der kan bare have været common tongue only eight
millennia ago. Given this
umådeligt langt imellem at nye ord opstod.
evidence on the common origins
Kompleksiteten stiger eksponentielt? I begyndelsen of very diverse tongues, it is
conceivable that all known human
gik det vanvittigt langsomt?
languages, including such diverse
Den hast, hvormed moderne homo sapiens types of language as the many
agglutinative* tongues found
sapiens opfinder nye ord i takt med nye behov; låner around the world, descended
ord fra nabosprogene og udveksler idéer og teknolo- from a common ancestor in less
than a hundred thousand years.
gi, dét kan vi overhovedet ikke bruge som pejlemærke
Merlin Donald
Origins of the Modern Mind, 1991
for den sproglige udvikling hos erectus eller arkaisk.
*agglutinative sprog er sprog,
Der kan være gået tusinder af år fra ”far” og ”av-lig- hvor ordstammerne ikke ændres
bøjningen, som sker med
med-farligt” til nogen fandt på at sige ”vand”. – Og under
præ- og suffixer
så har ordet for vand nok i første omgang været
noget i retning af ”psh-psh” eller en anden lyd af regn.
Også et onomatopoietikon?
Og ligesom ma har betydet både mor, mælk, mad, tryghed, amning,
omsorg og for eksempel trøst, så har det første udtryk for ”vand” forment248
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lig betydet både tørstig, våd, flod, regn, tårer, hav og selvfølgelig ”vand”.
De første ord var ikke særligt præcise. De har ikke haft nogen stor strukturel dybde. Kompleksiteten var umådeligt lav. Tidligst med arkaisk homo
sapiens kan der have været tale om et proto-proto-sprog med et nogenlunde varieret ordforråd, og noget der mindede om grammatik.
Pip-pip-fløjet og pip-pip-flyver? Det var arkaisk Whenever we of literate culture
homo sapiens der udviklede vores hjerner og gjorde dem seek to engage and understand the
discourse of oral cultures, we must
klar til moderne sapiens?
strive to free ourselves from our
Og som fremtvang den udvikling der ledte til habitual impulse to visualize any
at vores hals og stemmebånd flyttede rundt, så vi language as a static structure that
could be diagrammed, or a set of
risikerer at kløjs i maden.
rules that could be ordered and
listed. Without a formal writing
Det var arkaisk sapiens der ”flyttede det der op”?
Det kan man godt sige. For da det var ”flyttet system, the language of an oral
culture cannot be objectified as a
der op”, var de nemlig ikke arkaiske mere! Lige fra separable entity by those who speak
Pavarottis smørtenor til eskimoernes strubesang og it, and this lack of objectification
influences not only the way in which
til Björks jeg-ved-ikke-hvad-man-skal-kalde-det, er oral cultures experience the field of
hele spektret blevet til for omkring 200-150.000 år discursive meanings, but also the
siden! Og det meste af det skete formentlig i en eller very character and structure of
that field. In the absence of any
anden form for kollektiv rus eller trance.
written dialogue to speech, the
Og samtidig er der jo ikke noget af det der er sensible, natural environment
remains the primary visual countersket isoleret. Hele vores udvikling har været en co- part of spoken utterance, the visible
evolutionær proces, så man kan ikke skille musikken accompaniment of all spoken
og sproget og vores motorik og hjernens udvikling meaning. The land, in other words, is
the sensible site or matrix wherein
fra hinanden. Det hele hjalp hinanden frem. I fælles- meaning occurs and proliferates.
David Abram
skab flyttede det rundt på vores anatomi. I takt med
The Spell of the Sensuous, 1996
at flokkene voksede, musikken blev mere kompleks
og hjernen blev større, har summen af faktorer stillet større og større krav
også til sproget. Specielt, hvis vores forfædre har oplevet trancer under dansen som vi talte om tidligere, og er begyndt at sætte ord på det de har oplevet; kontakt med forfædre, nærkontakt med dyr eller ånder.
De er begyndt at koordinere deres subjektive oplevelser af verden?
Men det er i så fald først helt oppe mod slutningen af arkaisk at det
har været muligt.
På grænsen til os selv?
Der var ikke noget sprog at gøre det med, før.
For de havde hverken hjernen eller anatomien eller ordforrådet til det? Ikke
før vi er oppe omkring moderne homo sapiens sapiens?
For omkring 100-200.000 år siden. Men det er så til gengæld også der
vi efterhånden har bevæget os frem til nu.
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Så nu skal vi til at snakke om os selv? – Sladre om vores forfædre?
Men inden vi gør det, og inden jeg tramper ud
Et par forbehold,
i et kæmpemæssigt spinatbed, hvor man kan synke i
inden vi træder ud i
til halsen i løbet af ingen tid, så skal vi lige være aldet store spinatbed
vorlige et kort øjeblik.
Inden vi går i gang med os selv, er der nemlig Når vi taler om primitiv kultur og
religion, ligger der i beet par forbehold som vi er nødt til at få på plads. – Og primitiv
tegnelsen en anmasselse. Ordet er
så kan vi i øvrigt tage en tisse-kaffepause bagefter, en arv fra vore fædres tid, da religions- og kulturhistorikere arbejhvis du ikke er faldet død om inden...?
dede ud fra det håb, at religionens
tilblivelse var en proces der vilde
Jeg tror godt at jeg kan klare mig lidt endnu.
komme til at ligge fuldt belyst,
inden den daværende forskergeneGodt!
ration var gået i graven.
Selvom kaffe efterhånden ville gøre underværker!
Vilhelm Grønbech
Primitiv religion, 1915
Det ville godt nok hjælpe gevaldigt! – De mennesker vi kommer til nu, i den del af barndomsepoken som begyndte for
omkring 100-200.000 år siden, var altså moderne homo sapiens sapiens
ligesom os. For 100.000 år siden var de med sikkerhed genetisk set lige som
os, men de levede som jægersamlere i små omvandrende grupper i Afrika.
Altså magen til os i biologisk forstand, men kulturelt forskellige?
Fuldstændigt magen til os med hensyn til evner og talenter, svagheder og fysiske egenskaber, følelser, sociale behov og al den slags, og fuldstændigt magen til os med hensyn til bevidsthed og intelligens. Men kulturelt set meget forskellige fra os i nutidens Europa og en stor del af resten af
verden. Og dér, hvor den store forskel ligger, det er i individets forhold til
flokken eller familien. Dét vi ser i den kulturelle udvikling, jo tættere vi
kommer på os selv, er en stadig større løsrivelse af individet fra flokken og
stadig større mulighed for individet for at agere uafhængigt af de andre i
gruppen. Disse muligheder medfører andre vilkår med hensyn til selvklaroverheden, simpelthen fordi vi som individer tvinges til at agere på egen
hånd. Eller får muligheden. Det er både en velsignelse og forbandelse.
At stå på egne ben?
At gå fra den tryghed der ligger i altid at være en del af noget større
– flokken, naturen, omgivelserne i det hele taget – til at være et løsrevet individ med ansvaret for sig selv hvilende udelukkende på ens egne skuldre.
I den proces ændres klaroverheden om én selv og de andre, både fylogenetisk og ontogenetisk; som art har vi skabt andre muligheder for individuel
løsrivelse, og som individ er vi i vores kultur opdraget til at løsrive os fra
vores forældre og familie, når vi kommer i puberteten. Du og jeg adskiller
os ikke genetisk set fra mennesker der levede for 100.000 år siden, eller fra
dem som lever som jægersamlere i dag; vores mentale potentiale er nøjag250
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tigt det samme, men de liv vi lever, er væsensforskellige, og især vores forhold til de andre i vores ”flok” er helt anderledes. Men vores hjerner fungerer ens og er lige komplekse.
Bevidstheden er den samme, klaroverheden er forskellig?
Selvklaroverheden er forskellig. Det er i hvert fald min påstand. Den
biologiske evolution har frembragt den samme bevidsthed i os alle sammen, og derfor har vi nøjagtigt de samme potentialer, uanset hvor på kloden vi stammer fra; uanset, om vi vokser op i stenalderen eller på stenbroen. Men den kulturelle udvikling har givet os andre rammer at overleve i,
og det har tvunget os ud i en mere kompleks selvklaroverhed og en mere
kompleks klaroverhed omkring de andre, og det er dér, hvor barndomsepoken lakker mod enden, at forskellene i selvklaroverhed kommer til at træde
frem. – Og altså også dér, det bliver sprogligt farligt!
Politisk ukorrekt med andre ord? Fordi du kalder
Ude omkring i verden gik jo stenalderen omkring i levende billeder,
jægersamlerne for nogen børn?
- der voksede køkkenmøddingerne
Det er dét jeg prøver på at undgå at gøre! Men op endnu den dag i dag, der
når barndomsepoken sluttede for nogle af os for om- byggede menneskene endnu deres
bolig på pæle på samme måde som
kring 10.000 år siden og blev til kulturel pubertet, så de en gang i tidernes morgen
gjort det i Europas indsøer.
var det, fordi nogle af os opfandt landbruget og en havde
Omgivelsernes ugunst havde
række nye håndværk og trådte ind i dét jeg betegner hæmmet de ”primitive" folk, så at
de havde levet videre på verdens
som en pubertetsepoke. En selvklaroverhedsmæssig børnelærdom og den dag i dag
samme åndsstade, som
pubertet. Men det var ikke alle der gjorde det. I hvert indtog
Europas forfædre passerede for så
fald ikke på dét tidspunkt. Nordboerne var for ek- og så mange tusinde år siden. (...)
sempel langt senere til det end folk i Mellemøsten.
Barndomsepoken hører altså jægersamler-kulturen til, og da der stadig findes jægersamler-kulturer rundt omkring i verden i dag, så er min
terminologi i ualmindelig høj grad sprængfarlig.
Det er ikke pænt at kalde de få overlevende naturfolk for børn?
Det er det nemlig ikke! Faktisk er det også problematisk at kalde dem
for naturfolk. Det antyder nemlig at de ikke har nogen kultur, og som vi
Man kunde da give den tavse præskal se om lidt, så har de masser af kultur!
historiske periode liv og indhold
Det eneste gode ved ordet ”naturfolk” er at det ved at befolke den med en ideel
af Indianere og Polyneer bedre end den tidligere betegnelse som antropolo- krydsning
sere og Australere. Denne betragtning kunde finde støtte i den nære
gerne brugte, nemlig ”primitive folk”.
overensstemmelse mellem de
De har virkelig hårde odds imod sig, dem der ikke er vildes skikke og filosofi på den ene
side og Grækernes og Germanerligesom os?
nes kult og tro på den anden, Primitive, børn eller natur, vælg selv. Den se- allerede de katolske missionærer
var i Nordamerika blevne opmærkneste og mest politisk korrekte terminologi er vist somme på åndsslægtskabet
nok ”oprindelige folk”. I går kaldte jeg det urkultur, mellem Hellas’ og Kanadas helte.

Vilhelm Grønbech
Primitiv religion, 1915
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fordi det passede bedst ind i konteksten. Men det er også en dårlig betegnelse, for det antyder at jægersamler-kulturen blot er optakten til dét som
bliver ”den egentlige” kultur, underforstået vores kultur.
Så hvad kalder du dem så?
Jægersamlere. For det er dét de er. Det karakteriserer dem ved dét de
selv gør, nemlig at gå på jagt og at samle føde. Dermed karakteriserer det
dem ikke i forhold til, hvad nogle andre for dem uvedkommende mennesker i en anden kultur har fundet på i mellemtiden.
Men det gør det desværre ikke mere politisk korrekt, når jeg, ifølge
min egen terminologi, placerer dem i en selvklaroverhedsmæssig barndomsepoke, for så gør jeg jo lige netop dét: karakteriserer dem i forhold til,
hvad vi andre har gået og gjort i mellemtiden, nemlig at gøre puberteten og
voksenlivet radikalt anderledes end det var for os alle sammen frem til for
10-20.000 år siden. Men jeg har ikke rigtigt anden mulighed, hvis ontogenesen skal bruges som parallel til fylogenesen.
For det primitive menneske (...)
Sprogligt avs!
udsprang gravskikke og dødetro af
en logisk gennemført, følgestreng
Sprogligt avs, ad helvede til!
livsfilosofi (animisme), der forklaJeg betrager altså ikke jægersamlerne som børn rede livets mysterier ved at tænke
sig et åndeligt menneske inden i
– for nu lige at skære det ud i pap – jeg betragter dem det legemlige. Dette åndelige, halvt
menneske, sjælen, som
som voksne under andre omstændigheder. Og disse materielle
om dagen gav kroppen dens røromstændigheder er dét jeg kalder barndomsepoken. lighed og om natten bevægede sig
om i verden på egen hånd og åbenDe er fuldt ud lige så fornuftige og ansvarlige og in- barede sig gennem drømme, den
efter legemets undergang
telligente som os selv. Men den kultur de lever i, er fortsatte
sin tilværelse ude i naturen som
anderledes. Det er udelukkende dét der er meningen en ånd, der i sin ujordiske tilstand
bevarede menneskelige tilbøjeligmed min terminologi, selvom der nok hurtigt ville heder og fornødenheder. Altså –
være folk der tog imod den slags oversimplificerin- sluttede man – bor der inderst
inde i almuen en Afrikaner, der
kun langsomt lader sig kue af den
ger med kyshånd!
moderne civilisation. (...)
Dét som jægersamlerne er, det er at de er voksne mennesker med den samme bevidsthed, intelligens og dømmekraft som
os selv, men i en kultur, hvor individets rolle i gruppen er en anden. Derfor
er de aldrig blevet presset til de former for selvrefleksion, selvklaroverhed,
selverkendelse og selvudvikling som vi andre er som voksne i det moderne
samfund, og derfor bliver vores omgang med hinanden en anden end deres
omgang med hinanden, og det gør vores omgang med verden også.
Du er vel ikke pludselig gået hen og blevet politisk korrekt?
Der er næppe nogen vej uden om. I Europa har vi generelt haft en rigtigt skidt – og be-skidt – vane med at omtale mennesker fra andre kontinenter og kulturer som ”uskyldige børn”. Derfor er jeg udmærket klar over,
hvor dumt det er at sidde og beskrive stenalderens mennesker og jæger252
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samler-kulturernes selvklaroverhed som netop ”barndom”. Især, når der
stadig eksisterer stenalder-kulturer eller jægersamler-kulturer rundt omkring i verden. – Eller de sørgelige rester af dem, i det mindste.
Der er bare nogle meget væsentlige grunde til at jeg sammenligner
den moderne europæiske og amerikanske kultur – samt, ikke mindst, en
række fundamentalistiske religioner – med en hormonforstyrret teenager
som ikke er moden nok til at påtage sig et ansvar for sin egen opførsel. Derfor har jeg valgt terminologien alligevel! – Med alle de risici for misforståelser som det måtte indebære.
For dette syn ligger menneskeSå selvom jeg altså i barndomsepoken – fra for hedens udvikling i een sluttet,
nogenlunde lige linje, hvis punkter
100-200.000 år siden og frem til for 10.000 år siden må passeres af ethvert folk der vil
eller endnu længere frem – sammenligner selvklar- kæmpe sig opad til virkelig kultur.
I sin store bog, Primitive Culture,
overheden hos de voksne med vores egne 5- til 12- gennemførte Tylor sejrssikker
på sjæletroens område; det
årige – for det er jo faktisk dét jeg gør, det vedkender tanken
vældige materiale han dér har
jeg mig – så betyder det ikke at det voksne individ i ophobet, føjer sig villigt ind under
skemaet: spirende, voksende,
jægersamler-kulturerne bliver sidestillet med et barn herskende og døende animisme.
Vilhelm Grønbech
som behøver råd og vejledning fra en bedrevidende
Primitiv religion, 1915
”voksen” fra en anden og mere overlegen kultur
– typisk vores egen. Dels, fordi vores egen kultur slet ikke er så satans overlegen, når det kommer til stykket; dels, fordi jægersamlerne levede i bedste
velgående, indtil vi begyndte at komme og spille kloge, og det mange steder kun er gået ned ad bakke for dem, siden vi dukkede op; og endelig,
fordi de færdigheder og den selvklaroverhed vi har i vores egen kultur, ikke
kan overføres til deres.
Selvudvikling
Min terminologi betyder altså udelukkende at
I virkeligheden er læren inspireret
den stigende grad af selvrefleksion og selvklarover- af Europæernes overlegenhed
overfor alle der er født uden for
hed som kendetegner os som individer – efterhånden moderne oplyst kultur; samtidig
som vi vokser op i en kultur så kompleks og indivi- med at denne åndelige selvforgudelse brydes, falder læren til
dualiserende som vores egen – ikke er opstået i jæger- jorden. Kina og Indien, som for 30
siden suverænt indordnedes i
samler-kulturen. Derfor har den heller ikke gjort år
skemaet, har frigjort sig; d.v.s.
jægersamleren reflekteret selvklarover på samme Europa har endelig indset, at vi i
disse ældgamle kulturer har
måde som vi i den moderne vestlige kultur er det.
udtryk for menneskets åndelige
som er jævnbyrdige med
Det lød unægteligt politisk ukorrekt i mine ører, så kamp,
Europæernes arbejde på selvopdragelse, ja, Europa har opden skal jeg lige have igen!
daget, at der i disse folks tænkning
Så snart homo sapiens sapiens genetisk set var og digtning og religion er værdier
fuldt udviklet for ca. 100.000 år siden, så er det den at hente, som kan tjene til vores
selvfornyelse.
Vilhelm Grønbech
præhistoriske selvklaroverheds ”modenhed” jeg bePrimitiv religion, 1915
skriver; memplexernes modenhed, om du vil, altså
ikke folks genetiske eller menneskelige potentiale. For det er det samme!
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Fordi bevidstheden er det samme?
Og selvklaroverheden er kulturelt bestemt.
Hos habilis og erectus krævede yderligere klaroverhed at hjernen
voksede, og det gjorde det også hos arkaisk. Men vores hjerner er ikke vokset de seneste 200.000 år, for det kan simpelthen ikke lade sig gøre, hvis
vores mødre skal overleve, når vi bliver sat i verden. Vi er nødt til at klare
os med de små grå, vi nu en gang har. Og den sidste, store, afgørende genetiske mutation som er afgørende for vores sprog, fandt sted for cirka 100.000
år siden – vi kommer til den om lidt – så siden den tid har vi alle haft de
samme egenskaber.
er ved at indse, at Perus og
Derfor har vi samme potentiale, uanset om vi Europa
Mexicos kulturer aldrig lader sig
vokser op i en moderne kultur eller i en jægersamler- indordne i en linje der leder fra
Australiens nøgne jægere til Engkultur. Men den moderne kultur og jægersamler-kul- lands kjoleklædte selskabsmænd.
Vilhelm Grønbech
turen kræver forskellige ting af os; kulturerne ekspoPrimitiv religion, 1915
nerer os for vidt forskellige krav og former os på forskellig vis. Derfor har vi, jo ældre vi bliver, optrænet forskellige evner, alt
efter hvilken kultur vi er vokset op i.
En højkompleks kultur med et hav af subkulturer og et konstant krav
om selviscenesættelse og selvrefleksion stiller andre krav til os som individer, end den ikke lige så komplekse enheds-jægersamler-kultur gør. I jægersamler-kulturen kender man sin plads i flokken, stort set fra den dag man
selv kan nedlægge sin frokost, og de ting man har behov for at lære, kan
man lære én gang for alle. Der er en masse ting omkring ens egen person
som man slet ikke behøver at tage stilling til.
Men i vores kultur bliver man tvunget til det livet ud?
Hvis man vil have succes og respekt i vores kultur, så er man som individ nødt til at udvikle andre niveauer af selvklaroverhed end jægersamler-kulturen giver mulighed for.
Min tolkning handler altså udelukkende om den grad af kompleksitet
i selvklaroverheden og den selvindsigt som den givne kultur har frembragt,
og dermed tilbyder eller påtvinger de mennesker som lever i den. Enhver
anden fortolkning af min terminologi ville i øvrigt også antyde at alle voksne individer i Vesten – som er en af de mest komplekse kulturer – skulle
være modne og ansvarlige individer.
Det kan man måske nok ikke lige sige altid er tilfældet!
Du kan sikkert komme på en gammel kæreste eller to som du ville
mene var en anelse barnlig?
Et par stykker ligger lige for… Selv ham jeg har nu, har sine øjeblikke…
Hjernekirurgen!
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At han kan finde ud af at skære i andres hjerner og lappe dem sammen igen;
det er ikke altid nogen garanti for at han kan finde ud af at bruge sin egen!
Men både Thomas og de andre var fysisk set fuldstændigt voksne?
Absolut.
Jeg ved nu heller ikke, om jeg selv var for god i sin tid. Eller om jeg
overhovedet er blevet et hak bedre. Min ex-kone laver af og til dette her
ansigt som siger at det ikke er tilfældet. Måske er det bare os mænd der er
en anelse langsommere i udviklingen?
De tanker som masserne mades med
Ja, jeg siger ikke noget!
og påvirkes af, kan man ikke forestille
sig barnlige nok. For at blive historiske
Tak.
kræfter af massebevægelsesformat må
ægte idéer i almindelighed først
Ingen årsag.
forenkles ned til et barns fatteevne. Og
I er eddermame nogle rejekællinger en gang i en barnlig vaneforestilling, skabt i ti
børneårganges hoveder og fastnaglet i
mellem!
dem gennem fire år, kan tyve år senere
meget vel gøre sit indtog i storpolitikEr det en metafor, i virkeligheden?
ken som et dødeligt alvorligt
”verdensbillede”.
”Barndomsepoken”?
Krigen som et stort, spændende og
Ja?
henrykkende spil nationerne imellem,
Nja-ej, ikke helt. Altså jo, på en måde er det jo. et spil som skænker dybere underholdning og mere lystfyldte følelser
En slags metafor. Det ville i hvert fald redde mig ud end noget af det som freden har at
det var 1914-1918 den daglige
af en del af den politisk ukorrekte suppedas, hvis vi tilbyde;
erfaring for ti årgange af tyske skolebare sagde at det var en metafor. Men grunden til at drenge, og det er blevet nazismens
positive grundvision. Fra denne vision
jeg har valgt udtrykket, er jo netop at der i spæd- får den sin dragningskraft, sin enkelsin appel til fantasi og virkelyst;
barns- og småbørnsepoken er så god grund til at hed,
og fra den får den også sin intolerance
drage parallellen mellem ontogenese og fylogenese. og grusomhed mod de indenrigspolitiske modstandere: den, som ikke
Og det samme er der i barndomsepoken, og især i vil deltage i dette spil, anerkendes
overhovedet ikke som ”modstander”,
teenagerepoken. – Men vi kan jo tage et helt andet men opfattes ganske enkelt som en der
eksempel, et eksempel fra vores egen historie; Nazi- vil ødelægge spillet. Og sluttelig henter
den derfra sin selvklart krigeriske
tyskland. Ét af tidens mest komplekse kulturlande indstilling over for nabolandene: ingen
anden stat anerkendes som “nabo”,
med både filosoffer og videnskab og høj selvklar- men skal med eller mod sin vilje være
– ellers kunne spillet jo
overhed, og jeg-skal-komme-efter-dig. Ikke desto modstander
ikke finde sted!
Sebastian Haffner
mindre deponerede tyskerne kollektivt deres modenEn tysk mands historie,
hed og opførte sig som små børn der så op til far.
minder 1914-1933
Som i alle andre diktaturer udviklede Nazityskland et omfattende og
ineffektivt bureaukrati som gjorde hverdagen sur og irriterende for alle.
Selv for de ”ariere” som systemet netop var skabt for. Men den typiske
reaktion hos den menige, ariske tysker, når nazisternes små, perfide
embedsmænd gjorde livet surt for dem, det var ikke at bebrejde Hitler eller
at tænke på at skifte styret ud med noget andet, nej, folk tænkte ”Hvis bare
Føreren vidste!”
”Hvis bare Føreren vidste”?
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Hvis bare Far vidste, hvor uduelige og inkompetente hans embedsmænd er! Så ville han straffe dem! Så ville de få smæk! Så ville de arbejde
ordentligt! Og så ville de ikke komme her og kræve alle mulige irriterende
ting! Hvis bare Far vidste, så ville han tage sig af det hele! Så ville verden
blive god igen, og så ville Det tredje Rige blive dét som det virkelig var meningen at det skulle være!
De elskede virkelig Hitler?
Mange af dem så ham virkelig som en faderskikkelse der ville bringe
orden i en verden de ikke kunne overskue. Mange af dem nød at der var én
som tænkte for dem. – Der var naturligvis også mange af dem som ikke
gjorde, men Hvis bare Føreren vidste!
Det var jo heller ikke bare hos tyskerne, eller kun for 60-70 år siden
det forholdt sig sådan. Både her og i USA var der folk som sad hjemme i
deres dagligstue og inderligt ønskede sig at deres eget land også fik del i
nazismens lyksaligheder!
Det ”Dansk Folkeparti” som vi talte om i går? Og i dag er der nynazister
rundt omkring?
For slet ikke at tale om alskens andre subkulturer, hvor man indordner sig, tillægger sig et bestemt tøjvalg med gruppens kodificerede symboler og mere eller mindre blindt adlyder alfa-hannen og tilpasser sig hans
definitioner af, hvem ”fjenden” er. Investerer al sin energi og al sin tid i at
konsolidere hans memplex.
Fordi det giver en følelsesmæssig bonus? Det skaber et os? Vi marcherer i
takt og fodrer det limbiske system med gruppetramperier?
Og det føles skønt, så længe man er én af dem som er med til at
trampe!
Det eneste det kræver, er nogen at trampe på? Dét som alle mulige nationalistiske, fascistiske, semi-fascistiske og religiøse bevægelser lover folk, er i virkeligheden en tilbagevenden til barndommen? En simpel verden, hvor folk kan te sig som
forkælede børn uden ansvar og nøjes med at række tunge af dem som er anderledes?
Så selvom vores kultur er umådeligt kompleks og selvklarover, så betyder det ikke at alle individerne i den er det. Der er altid stemmer og medløbere at hente i at love folk noget fint og skinnende ragelse de alligevel
ikke kan få!
Det var mysterium nummer... hvad?
Seks. Vi lader os forføre af karismatiske eller veltalende ledertyper,
blandt andet fordi de lover os at de kan lukke landets grænser og smide alle
dem ud der er anderledes, så vi kan vende tilbage til en uskyldsren barndom, hvor vi ikke selv behøver at forholde os til verden og dens realiteter.
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I vores komplekse kultur er det altså absolut muligt at gå gennem
livet som et ansvarsløst barn. Selv som voksen. Men det gælder også den
anden vej rundt. I kulturer som er mindre komplekse end vores, kan man
ikke bare kalde de voksne for børn. Men de er voksne på andre præmisser
og under andre vilkår end vi er.
For Western culture, too, has its
Fordi deres kultur har krævet noget andet af dem?
indigenous origins. If the relative
Og bare ved at påstå at jægersamler-kulturen er attunement to environing nature
mindre kompleks end vores, ved jeg at en masse an- exhibited by native cultures is
tropologer og sociologer og andet godtfolk vil vride linked to a more primordial, participatory mode of perception, how
sig i tøjret og skrige at jægersamler-kulturer skam had Western civilization come to be
også er komplekse! Og det har de jo fuldstændigt ret so exempt from this reciprocity?
How, that is, have we become so
i – som vi skal se om lidt. Jægersamlernes kulturer er deaf and blind to the vital existence
bare ikke nær så komplekse som vores kulturer er.
of other species, and to the animate
Vores har, som sagt, ikke alene en ”over-kul- landscape they inhabit, that we now
so casually bring about their
tur”, men også tidspenduler og en række subkulturer destruction?
David Abram
som tilsammen udgør et umådeligt komplekst og
The Spell of the Sensuous
fraktalt opbygget memetisk skalafrit netværk i tiden
og over tid.
I kulturer der ikke er nær så komplekse som vores, dér kan det voksne individ godt have samme selvklaroverhed som et voksent individ i vores
kultur. Kravet om at få det er bare ikke det samme, og det er på nogle ganske andre præmisser; konteksten er en anden, netop fordi selve kulturerne
er forskellige i kompleksitet. Det er nogle andre ting de ved om sig selv, end
vi ved her. For eksempel er jeg ikke et sekund i tvivl om at der er en del shamaner og medicinmænd ude i alverdens jægersamler-samfund som har en
ret veludviklet selvklaroverhed, og som også har været i stand til at løbe
omkring hjørner med både den ene og den anden opdagelsesrejsende eller
antropolog – for slet ikke at tale om de øvrige medlemmer af deres eget
jægersamler-samfund – så billedet er ikke entydigt!
Men, når dét så er sagt; jo mere kompleks en kultur individet vokser
op i, desto flere udfoldelsesmuligheder har individet. Der er simpelthen
ikke mulighed for personlig udvikling på samme måde i en flok af jægersamlere som der er her. Og dermed er der heller ikke samme mulighed for
at blive klarover sig selv og sine særheder. I vores kultur har man valget
mellem at være golfspiller eller punker; det valg har man ikke blandt
hovedjægerne på Borneo, og potentialet for klarover, individuel selvindsigt,
vokser derfor alt andet lige i takt med kulturens kompleksitet. Det er bare
ikke det samme som at sige at alle benytter sig af det! Og det er heller ikke
det samme som at alle jægersamlere oplever verden ens.
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Der er spirituelle former for selvindsigt i det Store medicinmænd er blevet
i stammerne, fordi den
shamanistiske samfund, indsigter som vi andre ikke sjældnere
hvide mands tilstedeværelse har
har adgang til. Der er drømmerejser som vi ikke læn- forstyrret deres åndelige atmosfære. I deres gamle verden var de i
gere evner at foretage, fordi vi lever i en kultur der balance, og de havde en
har elimineret dem. Der er lag af vores bevidsthed vi forklaring på alting, men alt det
nye og mærkelige forvirrer dem, så
ikke længere har omgang med eller adgang til, fordi de ikke kan koncentrere sig om
deres egen verden.
vores klaroverhed har afskaffet muligheden for det.
De yngre generationer finder det
Klaroverheden og bevidstheden udelukker hinanden? umuligt at opnå den samme inåndelige overfølsomhed og
Det behøver de ikke at gøre, men i praksis kan tense
kraft, som skabte de gode medicinman godt udlægge visse dele af vores vesteuropæi- mænd. De drømmer ikke mere så
dybt, og deres drømmeverden
ske attitude over for åndelighed på den måde. Nuti- bliver i deres bevidsthed mere og
dige indiske guruer har formentlig høj indsigt i begge mere adskilt fra deres konkrete
fysiske verden.
dele: både stor klaroverhed omkring hvem de selv er,
Jens Bjerre
Forsvundne Verdener, 2005
og et omfattende spektrum af bevidsthed at bevæge
sig rundt i. Det samme havde formentlig religiøse tænkere som Hillel, Jesus,
Muhammed, Maimonides, Mester Eckhart og Spinoza samt formentlig et
væld af alverdens virkelig dygtige shamaner og medicinmænd. Bottom line
er: jægersamlernes individuelle erfaring med verden er en anden end vores
individuelle erfaring med verden.
Jo mere interaktion en given kultur har med andre kulturer, jo flere
konkurrerende memplexer kulturen har været konfronteret med og forsøgt
at spejle sig i, og jo flere subkulturer der er inden for den givne kultur, det
vil sige jo flere konkurrerende memplexer der er inden for det overordnede
memplex, desto mere vil kulturen og menneskene i denne kultur studere
sig selv for at finde ud af, ”hvem” de rent faktisk er.
I første omgang forsøger vi at finde ud af, hvem vi er i forhold til de
andre i flokken. Så finder vi ud af, hvem vi er i kraft af vores flok; hvem deler vi memer med, og hvem deler vi ikke memer med? Og endelig løsriver
man sig måske endda fra sin egen flok og bliver individuelt selvklarover og
tillægger sig kun de memer man gennem selvrefleksion har fundet frem til
passer til én selv; vores ”hvem er jeg?” bliver reflekteret og løsrevet fra de
andre. Vi har ikke længere blot gruppens memplex, vi har skabt vores eget.
– Og det hele kan selvfølgelig lade sig gøre i grader. Spektret fra at være 3
år gammel og kun kende verden, sådan som ens far og mor har sagt at den
er, og til at være 20 og lægge hele sin vesteuropæiske kultur bag sig og flytte til en ashram i Indien, er selvfølgelig et kontinuum, hvor overgangene fra
den ene grad af selvklaroverhed til den anden er glidende.
Fra kun at have sine forældres memplex til man for eksempel har skabt sig ét
som ingen andre har overhovedet?
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Nemlig. Og det er dét der ligger i det, når vi nu skal til at tale om
anden del af barndomsepoken, hvor jeg sammenligner individets selvklaroverhed med en 5-12-årig; jægersamler-kulturen tillader kun mennesket at
finde ud af, hvem han er, inden for ét memplex, for der er ikke andre memplexer for individet at finde ud af det i.
Søren Kierkegaard ville altså ikke være ”opstået” på Borneo?
Det ville han nemlig lige præcis ikke! Ikke som den Søren Kierkegaard
vi kender ham som, i hvert fald. – Og givet at han levede i København i
1800-tallet, oplevede han aldrig at blive shaman og rejse ud af sin krop og
opløses i ét med den omkringgivne natur, sådan som en mand af hans begavelse formentlig ellers ville have opnået det på Borneo eller i Grønland. Han
har muligvis oplevet en afskygning af det under bøn eller gudstjeneste – subsidiært under sine mange besøg i Det kongelige Teater, især når de havde
Mozart på programmet – men nogen nævneværdig angakok havde han ikke
mulighed for at blive i Romantikkens Danmark.
Som menneske i en moderne kultur ved jeg at jeg både kan lide at
læse, se debatprogrammer i fjernsynet, gå i teatret, høre klassisk musik og
jazz, og at jeg er mere til Ben Webster end til Charlie Parker. Jeg elsker at
udforske verden og sidde uforstyrret og skrive. Jeg foretrækker det italienske køkken og thai-mad frem for det græske. Jeg er fascineret af vinsmagning, men skal jeg slappe af, vil jeg hellere ryge pot end drikke alkohol. Alle
de ting – og en masse andet – har jeg haft mulighed for at lære om mig selv,
fordi jeg lever i en kultur, hvor mulighederne for at finde ud af det er til
stede. Og mulighederne – memerne – er der udelukkende, fordi vores kultur har haft kontakt til andre kulturer som vi har udvekslet memer med.
Og når vi andre dukker op i jægeramler-kulturen med vores memer, så vender det op og ned på hele deres kultur, fordi der pludselig dukker et nyt memplex
op? Som ikke er vokset co-evolutionært ud af jægersamler-kulturen?
Se nu, hvor hun kan!
Men indtil vi kommer og laver ravage i deres kultur med en memetisk invasion, så er mulighederne for jægersamlerne nogle andre end hos os.
Drømmerejser og kultiske seancer. At være ét med omgivelserne på måder
vi ikke længere har mulighed for. Men deres muligheder er kollektivt betingede. Dét der netop kendetegner vores eget samfund, er at det er som
individer vi lærer os selv at kende og bliver klarover, hvem vi er, og hvem
vi ikke er. Som børn er vi defineret af, hvem vi er i familie med, men i teenageårene løsriver vi os fra vores ophav, skaber vores egen identitet og lærer
at pejle os rundt i verden, mutters alene. Som voksne forventer vi af hinanden at det er som individer at vi hver især træffer selvklarovre, frie valg.
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– Og det er i øvrigt én af grundene til at jeg er ude med riven, når vi kigger
på alle newage-fænomenerne; horoskoper, tarotkort, pendulering, troen på
dæmoner og spøgelser og reinkarnationer i forhold til ting man har gjort i
sit tidligere liv; det er alt sammen ansvarsforflygtigelse som forsøger at
bringe folk tilbage til en barndom, hvor de ikke selv skal stå inde for de
beslutninger de tager.
Så på den ene side begræder du at vi har mistet kon- In indigenous, oral cultures, nature
itself is articulate; it speaks. The
takten til noget i os selv som jægersamlerne kunne finde human voice in an oral culture is
ud af, og på den anden side har du ikke andet end hån, spot always to some extent participant
og latterliggørelse til overs for dem som prøver at genskabe with the voices of wolves, wind, and
waves—participant, that is, with the
det?
encompassing discourse of an
I dét omfang det bliver et egotrip og et forsøg animate earth. There is no element
of the landscape that is definitively
på at krybe uden om det personlige ansvar i det liv void of expressive resonance and
og det samfund, man er en del af, ja.
power: any movement may be a
Takket være kompleksiteten og den individu- gesture, any sound may be a voice, a
meaningful utterance.
elle løsrivelse fra flokken står vi individuelt til regnDavid Abram
The Spell of the Sensuous, 1996
skab over for os selv og hinanden. Det er i mødet
mellem mennesker; forskellige mennesker, i mødet mellem kulturerne; i
mødet mellem memplexerne at selvklaroverheden opstår, og vi får muligheden for at blive selvreflekterende. Det er i mødet med andre at en kulturs
eller et individs modenhed og selvklaroverhed bliver udviklet. Og derfor er
der i øvrigt – takket være vores opdagelsesrejsende, vores antropologer og
vores behov for at sælge dåseskinke og mælkepulver til folk i regnskovene –
ikke mange uspolerede jægersamler-kulturer tilbage rundt omkring i verden,
for de har nemlig mødt os og er begyndt at lære sig selv at kende gennem
os, og derfor er selv de mest afsides jægersamler-samfund begyndt at bevæge sig ind i puberteten.
Gennem mødet med os andre? – Det er også i mødet mellem mennesker at vi
selv modnes? Gennem mødet med andre bliver vi mere og mere selvklarovre?
Men også mere selvoptagne. Og med den stigende individualisering
kommer også fremmedgørelsen. Et problem som jægersamleren med garanti aldrig vil komme til at slås med! – Selvom det næppe heller ligefrem kan
være hylende grinagtigt, når man som gammel bliver efterladt af de andre
og overladt til skæbnen og de vilde dyr for at dø. Men ellers vil jeg vove
den påstand at jægersamleren netop slipper for at gå rundt med frygten for
at blive fyret, lide af stress eller slås med depression.
Det er prisen for at være voksen?
Det er i hvert fald prisen for at være teenager. Og derfor er der selvfølgelig nogle som finder det tryggere og lettere at gå tilbage til barndom260
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men og lægge sit liv i hænderne på en guru, en politisk leder, en totalitær
religion, numerologi eller tarotkort.
I sidste ende er min definition af modenhed
Scholars have uncovered a comically
netop et spørgsmål om, i hvilken grad man som indi- variegated profusion of ancient ways of
vid har evnen til at se sig selv, sine handlinger og delegating important decisions to
uncontrollable externalities. Instead of
sine følelser udefra, og i hvilken grad man vælger at flipping a coin, you can flip arrows
(belomancy) or rods (rhabdomancy) or
stå individuelt til ansvar.
bones or cards (sortilege), and insteda of
Jo ældre man bliver, desto bedre bliver man looking at tea leaves (tasseography), you
forhåbentlig også til at reflektere over og forstå sig can examine the livers of scrificed
animals (hepatoscopy) or other entrails
selv. Til at vide, hvem man er, og hvem man ikke er. (hauspicy) or melted wax poured into
Og jo flere konkurrerende memplexer man som indi- water (ceroscopy). Then there is
moleosophy (divination by blemishes),
vid har at vælge imellem, desto lettere er det også at myomancy (divination by rodent
få øje på sin egen individualitet. – Spørgsmålet er så, behavior), nepnomancy (divination by
and of course the old favorites,
om man bruger denne indsigt til at fokusere på sig clouds),
numerology and astrology, among
selv, eller man anvender selvindsigten til at fokusere dozens of others.
Daniel C. Dennett
på andre. Men det er et helt andet spørgsmål.
Breaking the Spell, 2006
Et spørgsmål om valg eller prioritering?
Der har som forudsætning at man har opnået et vist niveau af klarover selvindsigt.
I anden del af barndomsepoken, den epoke vi skal tale om, når du har
tisset og hentet kaffe; fra for 200.000 år siden og frem til indførelsen af landbruget, dér videreudviklede vores forfædre selvklaroverheden. Den udvikler sig jo fra man er 5 år gammel og fremefter, og vores forfædre er også blevet gradvist klogere på sig selv og hinanden. Processen fortsætter livet ud,
både ontogenetisk og fylogenetisk!
Med arkaisk homo sapiens og den første del af barndomsepoken nåede vi altså frem til at blive klarover os selv; vi opdagede vores at-jeg.
Men da vi blev moderne homo sapiens sapiens og kom ind i anden
del af barndomsepoken, gik vi et skridt videre. Vi brugte resten af barndomsepoken på at placere os selv i vores kontekst; vi fik dét jeg kalder et
relationsbestemt hvem-jeg. Desuden blev vi klarover den indre verden i os
selv som Gärdenfors havde med i sin opdeling af theory of mind. Vi blev
gradvist bedre og bedre i stand til at reflektere over vores egne tanker, vores
handlemåder, intentioner og valg.
Og det siger du at en 5-årig også gør?
Fra vi er 5 år gamle og frem til teenageårene opdager man sin egen
indre verden og bliver gradvist i stand til at tænke over sine egne tanker,
følelser, motiver, valg og så videre. Samtidig med at man bliver stadig mere
klarover, hvem man selv er i forhold til resten af flokken. Men man løsriver
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sig ikke. Man forbliver en del af flokken. Man kan ikke stå på egne ben eller
klare sig alene. Man konstaterer bare sin position, bliver klarover den og
indretter sig efter den.
Dét som sker, når en kultur træder ind i dét jeg
Egon:
Nej. Det er ikke let! Der er
kalder pubertetsepoken – og når individet i puber- ikke noget på Det kongelige
der er let! Det er
tetsepoken kommer i puberteten – det er at klarover- Teater,
svært. Det hænger sammen med
heden med hensyn til, hvem man er, går fra at være de ejendommelige arbejdsforhold der er på teatret.
en konstatering til at blive et spørgsmål: ”Hvem er Det er nemlig sådan, at
kapellet kan ikke
jeg?” Dét er teenagerens store spørgsmål til sig selv, orkestret,
udstå operasangerne. Operaen
og man må selv reflektere over det og finde ud af det. afskyr balletten. Balletten
kan ikke døje skuespillerne.
Både som individ og kultur. Hvem er jeg, og hvem er Skuespillerne kan ikke tåle
Det tekniske
jeg ikke? Hvordan skiller jeg mig ud fra alle de andre hinanden.
personale vil ikke have
omkring mig? Hvorved er jeg unik? Og hvordan for- noget med nogen at gøre!
Keld:
tæller jeg de andre, hvem jeg er?
Er det virkelig?
Egon:
Det er dét stade vi befinder os på nu? – Det er derJa. Og derfor er alle passafor vi tegner karikaturtegninger af andre folks profeter?
ger mellem kunstarterne
eller muret til. Det
Så får vi bekræftet over for hinanden, hvem vi i sømmet
er disse mure, vi skal nedhvert fald ikke er! Ligesom hver gang vi i øvrigt taler bryde for at nå frem til
publikum!
nedsættende om folk, alene af den grund at de er anBenny:
derledes end os selv. Jægersamlere for eksempel. Så Hold da kæft! Det bliver
ikke let!
Olsen Banden Ser Rødt
hvis min barndomsepoke-terminologi bliver opfattet
Balling / Bahs
som en kærkommen chance for at tale nedsættende
om jægersamlerne og betragte dem som en slags laverestående undermennesker – hvad man jo desværre har set før – så er dét det mest klokkerene
eksempel på en pubertær selvhævdelse som netop udspringer af behovet
for at finde ud af, hvem man selv er, og en form for selvhævdelse man som
voksen har lært at holde sig fra.
Og alligevel kalder du jægersamlerne for børn?
Jeg kalder dem voksne i en fælles barndom. Fordi der er krav til voksne i pubertetskulturen som voksne i barndomsepoken ikke udsættes for
som individer. Spørgsmålene om ”hvem jeg er”, er spørgsmål som jægersamleren ikke behøver at stille – ikke på samme måde i hvert fald – for de
indbyrdes forskelle i jægersamler-samfundet er ikke store nok til at det bliver relevant. Jægersamleren er klarover, hvem han eller hun er i forhold til
resten af flokken, men han eller hun har ikke mulighed for at finde ud af det
– løsrevet fra flokken. For en jægersamler findes ”væk fra flokken” ganske
enkelt ikke. Men fænomenet ”væk fra flokken” opstod, da landbrugs- og
håndværkersamfundet opstod, og det er dét vi skal tale om, når vi når frem
til pubertetsepoken.
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Og efter pubertetsepoken kommer så en voksenepoke?
Og hvad den går ud på, det ser vi på, når vi har været igennem både
resten af barndomsepoken og pubertetsepoken!
Min pointe med at kæde kompleksiteten, theory of mind, selvklaroverheden, selvrefleksionen og modenheden sammen, det er at modenhed
– det være sig som kultur såvel som som individ – ikke er et spørgsmål om
tid; om alder isoleret set, men et spørgsmål om, hvor mange konkurrerende
memplexer man klarovert har forholdt sig til på sin vej. Både i mødet med
andre og inden i sig selv.
Jo mere kompleks en kultur er; jo mere specialiserede subkulturerne
er; jo større eller tættere kulturens skalafri netværk af interagerende memplexer er, desto mere ”moden” og selvklarover bliver kulturen tvunget til at
være. Og alt andet lige vil individerne i denne kultur derfor også blive kastet ud i helt andre eksistentielle spørgsmål end i en mindre kompleks kultur, og derfor vil individerne også – i hvert fald de fleste af dem – udvikle
nye grader af kulturel og individuel selvklaroverhed.
Fordi de har muligheden for at vælge mellem punk eller golf?
Frem for måske blot at kunne vælge mellem at fange fisk eller at samle skaldyr. Og frem for alt: man har valget mellem at træffe en individuel
beslutning som går imod flokken og tidsånden, eller at følge med strømmen. I modsætning til kun at have én valgmulighed, nemlig at gøre sådan
som myten og shamanens viden foreskriver. Ikke fordi jægersamlere er intellektmæssigt anderledes end os andre, men udelukkende fordi det er den
eneste forklaringsmodel som er til rådighed i en jægersamler-kultur. For det
er den forklaringsmodel; myten der har sikret flokkens overlevelse. Det er
det eneste memplex folk i flokken har til deres rådighed.
Ved at se på kulturens evolution ud fra det her perspektiv, antyder
jeg selvfølgelig også at dét at blive ældre som individ og modnes som person, er et spørgsmål om at ens liv og sociale relationer gradvist bliver mere
og mere komplekse. Uanset hvilken kultur man vokser op i.
Sammenligningen mellem ontogenese og fylogenese er med andre ord komplet?
Bare du ikke tror at jeg betragter alle voksne jægersamlere som børn.
Jeg ved at jeg får et helvedes besvær med at bruge min egen terminologi
uden at det kommer til at lyde som om jeg gør.
Og så alligevel...
Det lyder som om du gør.
Alle voksne har en gang været
Det er dét jeg ved. Men jeg har ikke fundet børn.
nogen mere egnet måde at udtrykke det på, når jeg (Men det er ikke ret mange af
gerne vil belyse de ting omkring os selv og vores dem, der kan huske det.)
Saint-Exupéry
pubertetskultur som jeg synes er interessante.
Den lille Prins
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Man kan på den ene side sige at jeg tolker nogle ting fra vores egen
tid og vores eget samfund ind i vores fælles fortid og historie, og det er altid
unfair mod fortidens mennesker, når man gør dét. På den anden side, så er
det netop ved at skabe en skabelon til at tale om tingene i – en anden form
for mytologi, kan du kalde det – at det bliver muligt for mig at sætte vores
fælles historie som menneskehed i et perspektiv, hvor den giver mening.
I virkeligheden handler det om en dyb, dyb fascination af jægersamlernes måder at leve på – selv- Today, (modern hunter-gatherers)
live where agriculture is
om jeg også ved at jeg aldrig ville bytte! – og en stor, impossible: deserts, ice floes, the
stor beundring for deres evner til at overleve på depths of the least hospitable
steder og under vilkår, hvor jeg ville falde død om i jungles. Astonishingly, they can
live off marginal land where
løbet af en dag.
nothing else succeeds. Not only
Jo mere jeg har læst om disse her kulturer der do hunter-gatherers make a living
rummer så mange af de væsentligste nøgler til at for- in extreme human habitats, they
do it with less work than anyone
stå os selv, desto mere ydmyg er jeg blevet over for else. It may take only two hours a
livet. Over for verden. Over for min egen lille idioti- day to ensure the day’s food.
Alison Jolly
ske plads i dette kæmpe, fascinerende, ufattelige uniLucy’s Legacy
vers som det trods alle vores anstrengelser stadig
hverken er lykkedes os at splitte totalt ad, eller at forstå fuldt ud.
Det er også gået op for mig, hvor store rigdomme vores fælles erfaring
rummer. Hvor mange fantastiske ting vi med vores vesteuropæiske trang til
logik, fornuft og videnskabelig efterprøvelighed har formået at smide væk.
Uden at vi anede, hvad det var vi dermed mistede.
Arkaisk homo sapiens, neandertalerne, erectus, habilis og australopithecus har vi ingen mulighed for at lære at kende. Med dem har vi ingen
mulighed for at finde ud af, hvad det rent faktisk var der dannede fundamentet for os selv. For deres kultur fortaber sig i temmelig udtryksløse forsteninger.
Når en aboriginer for eksempel går
Men med de sidste jægersamler-kulturer har vi på jagt, lægger han sin adfærd så tæt
faktisk en chance for at møde os selv og lære noget vi op ad den første jægers, at han
totalt identificerer sig med ham og
har glemt. Simpelthen, fordi nogle af dem – trods alle opsluges af denne langt mere
vores forsøg på at ”civilisere” dem – har formået at overvældende arketypiske verden.
Det er kun, når han oplever denne
overleve. De burde ganske enkelt have en præmie!
Én af de ting jeg finder mest fascinerende at se mystiske væren ét med drømmetiden, at hans liv får en mening.
på fjernsynet, det er dokumentarfilm om de få jægerKaren Armstrong
Mytens Historie, 2005
samler-kulturer som er tilbage endnu.
Tag buskmændene i Afrika, for eksempel. Når de jager, så bliver de
simpelthen byttedyret! Gennem at følge byttedyrets spor og eftergøre de
bevægelser som de kan se på sporene at byttedyret har foretaget, så kan de
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regne ud, hvor udmattet dyret må være, om det er langt væk eller tæt på,
eller om dyret har været forfulgt af andre rovdyr, så det måske slet ikke er
besværet værd at fortsætte jagten. Det er fuldstændigt imponerende, som
de kan aflæse naturens signaler!
Putting the fingers to the lips and
Verdens ældste semiotikere?
producing a “shh” sound indicates
Verdens ældste semiotikere! Nemlig! Og der- silence both in modern Western
and in the Kalahari
med går der en lige linie fra os selv tilbage til erectus culture
Bushmen.
Merlin Donald
– eller hvem det nu var – og deres første kluntede
The Origins of the Modern Mind
forsøg på at eftergøre lydene i deres omgivelser. Men
hos de moderne buskmænd – og hos andre jægersamlere og hos vores
jægersamler-forfædre – der var efterligningen forfinet og udviklet til det
sublime; til en fuldstændigt fantastisk viden om naturen og menneskets
samspil og symbiose med omgivelserne. Og det hele var formuleret i myter
som var tusindvis eller titusindvis af år gamle, og som sikrede folk deres
overlevelse i naturen. De vidste noget om økologi, som vi andre har forkastet eller direkte ødelagt. Fordi vi bare opfattede deres myter som skrøner
og vores egen viden som overlegen.
Every year, the people of the
Og nu har vi andre så – i fremskridtets hellige navn Trobriand Islands in the Solomon Sea
off Papua New Guinea exchange
– lavet den ene økologiske katastrofe efter den anden?
ornamental seashell armbands and
Det er i hvert fald hverken eskimoerne eller necklaces. It’s a social ritual that binds
their circle of fishing communities to
each other, and strange as it may
buskmændene der har skabt hullet i ozonlaget!
seem, this tradition has inspired a
Til gengæld har de DDT i brystmælken ligesom alle recent new service from communications company Vodafone. This is
os andre?
just one of many insights that anthroVores forfædre brugte millioner af år på at ud- pologists are starting to bring to hightech companies striving to make their
vikle de hjerner og det sprog som vi alle sammen er products and services work with
human customs, not
udstyret med, og uanset hvor på kloden vi har ladet established
against them.
Anthropologists beat gadget rage
os føde, så er vi udstyret med nøjagtigt de samme poNew Scientist, 18 December 2004
tentialer og egenskaber. Vi deler nogle helt bestemte
livsvilkår som er større og ældre end os selv. Og dét kan vi lære om, hvis vi
gider at lytte til dem der har bevaret de rigtigt gamle dele af arven.
Moderne buskmænd er magen til os, genetisk set identiske med os,
samme art, men lever under ganske andre omstændigheder. Derfor kan vi
lære noget om os selv, og hvem vi er, ved at trække på de dele af vores fælles fundament som endnu findes ude i verden. Det samme gælder naturligvis alle mulige andre jægersamlere som har formået at bevare spor af
vores fælles rødder. Det er jo i virkeligheden fuldstændigt fantastisk at vi
lever i en tid, hvor vi ikke alene har adgang til at få billeder ind i stuen fra
hele Jorden og kan rejse ud i verden, men at der også stadig er noget at rejse
ud i verden og se! At der findes folk der ude som kan noget vi har glemt!
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Indtil vi overbeviser dem om at de skal spise dansk marmelade og dåseskinke?
Det er så lige dér, kæden hopper af! – Men altså,
I dag er buskmændene blevet
når man ser på buskmændene i dag – eller rettere fordrevet fra deres gamle jagtog de kan ikke mere leve
sagt; når vi spørger de få overlevende buskmænd marker,
deres traditionelle stammeliv.
som stadig kan huske deres egen kultur og som ikke Mange af dem, specielt i
Botswana, lever nu af almisser i
er gået til i frustration og druk og lever en kummer- deprimerende slumlejre.
Jens Bjerre
lig tilværelse i et reservat – når man ser på den måde
Forsvundne Verdener, 2005
de jager og indgår i en symbiose med den omkringværende natur på, så er det fuldstændigt overvældende, hvilke metoder de
har til at overleve! Og den erfaring som en voksen jægersamler ophober
gennem et helt liv, er absolut en voksens erfaringer: børnefødsler, død, sygdom, glæder, sorger, konflikter i gruppen; livet lige på og hårdt og med en
masse udfordringer og trusler som vi andre har formået at beskytte os selv
imod. Livskloge og seje overlevere med dybe, dybe rødder i vores fælles
fortid, men uden den løsrevne individualitet – og dermed uden den form
for selvklaroverhed – som vi andre tvinges til.
finns exempelvis en redogörelse
Det er jo ikke sådan at der ikke er forskel på en Det
för hur en stam av australiska
12-årig jægersamler og én på 55. Tværtimod! Faktisk aboriginer överlevde en lång period af
extrem torka. En av de äldste i
er det jo sådan at der i alle traditionelle samfund er, stammen kunde leda dem under ett
år, helt utan hjälp av kartor eller
og altid har været, en umådelig stor respekt for de halvt
liknande, genom en serie av mer än
gamle; det var dem der var selve nøglen til den erfa- femtio vattenhål över ett avstånd på
drygt sextio mil (600 km), trots att han
ring der gjorde at man overhovedet var i stand til at själv bara besökt ett fåtal av dessa
vattenhål och då för flera decennier
overleve! – Dét kunne vi nok lære ét eller andet af!
sedan. Han hade lärt sig var de var
belägna genom de sångcykler som
Vi dyrker ungdommmen i stedet for?
tillsammans med totemistiska dansEr der noget vi i vores kultur hellere vil end at ritualer ugör aboriginernas myter om
”djurförfäderna”.
ligne én på 12? Er det ikke efterhånden deres livsstil
Peter Gärdenfors
Tankens Vindlar, 2005
alle forsøger at kopiere?
Men hvis vi skal nå at forstå vores egen globale rigdom, så er det ved
at være sidste chance. For vesteuropæisk kultur er allerhelvedes effektiv!
Også når det gælder udryddelse?
Specielt, når det gælder udryddelse! – Og dermed er det tid til kaffe?
Mon ikke!
Ti minutter?
Samme sted?
Nej, ved du hvad, vi bliver nødt til at sige tyve minutter! – Apropos
vores effektivitet! – Jeg lovede at komme ned til Rask i løbet af eftermiddagen.
Ok. Klokken halv, så?
Vi ses!
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∆ΙΑΨΑΛΜΑΤΑ XI
Inde i Tivoli er der en legeplads ud mod H.C. Andersens Boulevard, og på
dén er der en ruchebane med en nærmest magisk dragning på en 8-årig.
Ikke alene begynder ruchebanen næsten helt oppe i himmelen, den gemmer
sig også inde bag et jerngitter, som på mange måder minder om noget, man
selv kunne have bygget en kopi af i formning, dersom skolen havde købt
lim og ispinde-pinde nok.
Det var én af de der lange lune sommeraftener, hvor hele Tivoli dufter af candyfloss og restaurantmad, og verden umuligt kan have nogen fejl.
Jeg havde fået tyve kroner, og mens mine forældre drak kaffe i Konditoriet,
fik jeg lov til at rende rundt i haven alene. Der fandtes ikke turpas den gang,
så da mine tyve kroner slap op, kunne det ikke gå hurtigt nok med at komme
hen til ruchebanen på legepladsen!
Og så var ruchebanen gudhjælpemig låst af, fordi klokken var over 10!
Men der var nogle børn, som havde fundet et smuthul! Hvis man
kravlede op på jerngitteret udefra, så kunne man klemme sig ind gennem
tremmerne og klatre videre mod toppen af ruchebanen på indersiden af
tremmegitteret. Det var ikke alene forbudt, det var skide sjovt!
Alt i alt var vi vel ti unger i 8-10-12-års alderen, og det magiske var, at
der var ikke to af os, som talte det samme sprog. Med tegn og fagter sørgede vi for, at ingen snød eller ruchede ned i nakken på hinanden. Det skulle
gå ordentligt for sig, og de mindste skulle ikke springes over!
Og mens grin og uforståelige ord fløj gennem aftenluften, så gik trafikken livligt op ad tremmegitteret og ned ad ruchebanen, op ad tremmegitteret og ned ad ruchebanen...
Lige indtil der stod en masse sure voksne mennesker og råbte nede på
grusstien. Det var vores forældre og én af Tivolis betjente i blankpoleret
kasket, og de syntes overhovedet ikke, at det var spor morsomt med vores
pan-globale ruchebane-crashing!
Betjenten lukkede gitteret op nede i bunden, så vi kunne kravle ud på
reglementeret vis, og slukørede gik vi hver især hen til vores forældre og
fortsatte aftenen som lovlydige børn.
Men så længe det varede, var det magisk, og det magiske er, at så
længe det kilder i maven, så taler vi alle det samme sprog.
Tilbage til amtshospitalet
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Cornelius!

Rask!

Hvordan går det med din gæst?

Fint! Har du fået svar på min prøve?

Er hun taget hjem nu så, eller hvordan?

Så slemt? Det anede mig! – Er der ikke nogle andre piller jeg kan få?
Det er første gang i månedsvis jeg har været så klar i hovedet!

Og din lever er ved at kaste op! Du kan selv se her. Blodprøven fra i formiddags. Det er kolonnen til højre.

Hvad så?

Hvis du er heldig, holder det resten af dagen, dét du fik i morges. Eller også
klinger effekten af.

Hvor hurtigt? I går var jeg jo ved at…

Der er ikke noget jeg kan give dig. Ikke før i morgen tidlig. – Kommer hun tilbage, journalisten?

Hun er bare nede efter kaffe. Vi fortsætter om ti minutter!

Det er muligt de her piller holder længere end dem du plejer at få, men jeg
kan ikke love noget. Du må se, hvordan det går.

Men jeg kan jo ikke styre mig! Du er nødt til at give mig noget!

Det kan jeg ikke. Det eneste du kan gøre er at sende hende tidligt hjem. Eller
jeg kan sige til hende at du er blevet dårlig.

Hvor længe varer pillerne?

Muligvis et par timer endnu. Men så næppe heller mere.

Rend mig i røven! Du kan sgu da ikke lade mig gå ud herfra uden

piller!

Hvis det skal være med dén på, så kan jeg i hvert fald ikke gøre noget for
dig. Vi havde en aftale.

Op i røven med vores aftale!
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Er der noget galt?
Hva’? – Nej-nej. Jeg var bare nødt til at se overlægen. Undskyld.
Der var et eller andet som var gået i stykker med deres kaffemaskine, så jeg
fik en kande te.
Te?!!! Det er sgu da også en måde at tage livet af folk på!
Måske er der stadig lidt lunkent tilbage i den gamle?
Var der nogen kager?
Nej, men de var i gang med at lave desserten til aftensmaden, så jeg fik lov at
komme ned og hente to portioner, hvis vi ville have det.
Meldte den højtærede økonoma noget om, hvori desserten bestod?
Budding med saftsovs.
Budding med saftsovs?
Budding med saftsovs!
Det er kraftedeme for ulækkert! – Lad os bare få to af dem!
Ok.

Hvor fanden gemmer sådan en gås nu sin mobiltelefon... Tamponer...
læbestift... fy for helvede! ... Dér!

28 96 42 40
Det er mig.
Undskyld dét jeg sagde på svareren i går.
I dag har kvajpanderne herude rent faktisk fundet noget medicin der
virker.
Da jeg ringede i går var jeg ikke mig selv.
Eller; det var jo sådan set dét jeg var!
Pis!
Nu ved jeg ikke, hvor længe medicinen virker, så du skal ikke ringe i
aften.
Hils Bo...
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Det kom lige til at vare lidt længere. Grete var der ikke.
Det gør ikke noget. – Budding med saftsovs! Hold kæft, hvor ser det
klamt ud!
De vil ikke have at I dør af sult, mens I er her, hva’?
Det er fuldstændigt idiotisk, for de fleste tager på af medicinen i forvejen. – Te og budding! Mm! Der er virkelig nogen der forstår at fejre tirsdag!
Det kunne vel have været værre?
Det kunne have været kamillete og klejner!
Homo sapiens sapiens
Du kan ikke lide klejner?
– den sene barndom
Ikke den der fedtede eftersmag! – Nå, lad os H. sapiens fossils dating to c. 250,000125,000 years ago exhibit transitional
smage på den... blævre-blævre...
traits, with elements of both primitive
and modern human morphology. (...)
Det smager nu meget godt!
Remarkably unstable climatic change
Ved du, hvad det smager af?
forms the backdrop to the evolution of
modern humans. ”Saw-tooth curves”
Nej?
resulting from the study of fluctuations
in the oxygen isotopes 18O and 16O in
Barndom!
deep-sea cores from the Pacific Ocean
Skolekøkken!
or ice cores from Greenland reveal at
least four full interglacials (periods of
Skolekøkken?
warming), four severe glacials, and
Vi lavede altid kun sådan noget gammeldags mad i considerable climatic fluctuations
within and between these over the last
hjemmekundskab. Sådan noget mad som der med garanti 400,000 years.
Paul Pettitt
aldrig er nogen af os der har lavet siden. Måske lige med
The Human Past, 2005
undtagelse af hakkebøffer og frikadeller.
Kulinarisk-memetisk paradigmeskift?
Mon ikke! Og så var der altid sådan en fedtet, sur lugt af for meget stegemargarine i skolekøkkenet. Som hang i tøjet hele resten af dagen. – Jeg kan næsten
med hundrede procents sikkerhed sige at jeg ikke har fået budding siden 6. klasse!
Og nu kommer du til at tænke på lugten?
Sjove hjerner vi har! – Hvad kom du til at tænke på?
Min mormor. Da vi begyndte at kunne få varer igen efter krigen. Budding var fast søndagsdessert hos mine bedsteforældre. Oksesteg med flødepisket peberrod og budding med saftsovs!
Søndag efter søndag?
År efter år. Det var ikke søndag uden!
Vi har virkelig fuldstændigt mistet vores ritualer?
Så har vi fundet på nogle andre. Men regelmæssigheden har vi ikke
mere, det er rigtigt. – Men vores associationer viser meget sjovt, hvordan
vores erkendelse er forankret i vores fysiske erfaringer.
Fra budding til embodiment?
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Fra saftsovs til sproglig selverkendelse! Vi er sgu nogle komplekse
sataner! – Nå, skal vi se at komme i gang med den sidste del af barndomsepoken?
To finjusteringer
Meget apropos?
Ganske og aldeles apropos!
The primate mouth is long and narrow
I denne her epoke bliver vi moderne homo and largely filled by the tongue. The adaptation central to human vocalization
sapiens sapiens, og vi opdager, hvem vi er, men ikke is the descended larynx, which leaves
room for an elaborate supralaryngeal
løsrevet fra flokken. Og jeg har hele tiden siddet og re- vocal apparatus that can create a
greatly increased variety of sounds.
fereret til at vi opstod for cirka 100-200.000 år siden.
Merlin Donald
Origins of the Modern Mind, 1991
Fordi det er den terminologi du har valgt?
Men det er jo immervæk noget af en usikkerhedsmargin med 100.000
år. Der er dog en grund til det. – Det første mysterium vi kiggede på i morges var dét med at vi kunne kløjs i maden.
Evolutionen flyttede rundt på luftrøret og spiserøret?
Men det var ikke det eneste evolutionen flyttede rundt på. Samtidig
blev hulrummet i vores mund også højere, og tungen kom til at sidde dybere, så den kunne udtrykke flere fonemer, og endelig blev vores kranium en
sidste lille bitte smule større.
Og det skete for 200.000 år siden?
Sådan ser det i hvert fald ud ifølge en engelsk psykolog der hedder
Merlin Donald, og som har skrevet en bog der hedder Origins of the Modern
Mind. – Så det er altså grunden til at jeg taler om at vi opstod for 200.000 år
siden.
Hvor kommer de 100.000 år så ind i billedet? – Du sagde noget med et gen?
Nemlig. I London er der en familie som i forskerkredse går under navnet KE. Det viser sig nemlig at halvdelen af medlemmerne i denne familie
KE er meget dårlige til at tale tydeligt; de kan ikke finde ud af grammatik,
og så har de heller ikke den fine kontrol over læber og tunge som vi andre
har, og de har i øvrigt lige så vanskeligt ved at skrive som ved at tale.
De mangler mange af de helt basale, sproglige færdigheder som evolutionen
ellers har skabt?
Sampling the DNA of people around the
Og det har man fundet ud af at de gør, fordi de world, Dr. Paabo found signs of what
geneticists call a selective sweep,
har en meget sjælden mutation i det gen der hedder meaning that the changed version of
had spread through the human
FOXP2, og vores normale udgave af FOXP2 opstod FOXP2
population, presumably because of
some enormous advantage it conferred.
for omkring 100.000 år siden.
That advantage may have been the
Dér muterede FOXP2 sig frem?
perfetion of speech and language, from
barely comprehensible form like that
I sin nuværende form. Mus og andre pattedyr aspoken
by the affected KE family
har også FOXP2-genet, men hos os er der altså et par members to the rapid articulation of
ordinary discourse.
Early Voices: The Leap to Language
aminosyrer til forskel. Genet er ikke et sproggen som

nytimes.com – July 15 2003
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sådan; det har med muskelkontrol at gøre. Men takket være at vi i forvejen
var på vej mod sprog og kultur, så har genet hos os åbnet muligheden for at
vi kunne udvikle sproget yderligere.
Så for 100.000 år siden var vi der!
Og knævren har ikke stået stille på os siden! – Ét enkelt bitte lille
molekyle kobler sig forkert på et andet; skaber en mutation, og pludselig
kan vi sige supercalifragilisticexpialidocious!
Hvad?
Glem det!
En lidt anden vinkel
Men vi bliver lige lidt ved Merlin Donald, for
på hele forløbet
Mythic
culture,
like all major
han deler nemlig også vores evolution op i forskelhominid innovations before it,
lige epoker. De er en anelse anderledes end mine, was a complete pattern of
adaptation, including
men indholdsmæssigt stemmer de ganske godt over- cultural
some very complex anatomical
ens, så du kan lige få dem med, mens vi sidder her adaptations. The variety of structures involved in such a major
og slubrer saftsovs. – Lad være med at skrive dem change is staggering. Changes
occurred to most areas of the
ned; det er kun lige for at give dig det fulde billede!
brain, as well as to many periDen første epoke kalder han episodisk kultur pheral nerves and receptor sur– altså dét at man kan organisere oplevede ting i de faces. There was major muscular
and skeletal redesign, including
sammenhænge de er oplevet i og huske dem som en the face, body mass, cranial
shape, respiration, and posture;
del af en bestemt oplevelse eller episode.
there was a revolution in social
structure; and there was a great
Budding og skolekøkken?
change in the fundamental surviFlødepisket peberrod og søndag! – Men de for- val strategies of the human race.
Merlin Donald
fædre som kun havde episodisk kultur, kunne ikke
Origins of the Modern Mind, 1991
dele deres erfaringer med hinanden.
Fordi de ikke havde noget sprog?
Og heller ikke havde fundet ud af at pege eller mime. Episodisk kultur strakte sig, ifølge Donald, frem til for cirka 2 millioner år siden, da erectus kom på banen.
Min association skyldes den hjerne jeg har fra australopithecus og habilis?
– Hans episodiske kultur dækker dét du kalder spædbarnsepoken?
På mange måder. Det næste han kommer til, er mimetisk kultur, og
den lapper stort set over min småbørnsepoke og første del af barndomsepoken.
Mimetisk kultur er det samme som memetisk?
Sagde jeg ikke at du skulle være på vagt med mimese og memer? At
der var forskel?
Det gjorde du vist... – klokken 9 i morges...
Donald taler om mimetisk kultur, altså at de kunne eftergøre hinanden
og pege eller signalere, uden at han kommer ind på teorien om memerne.
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Teorien om memerne ser memerne som en selvstændig replikator
– eller i det mindste som små stumper kultur-DNA der kan kopieres – og
memerne kan sagtens være ting som slet ikke mimes. Ord for eksempel.
Mimetisk kultur handler netop kun om ting som kan mimes. Altså signaleres uden ord.
Ifølge Donald var vores forfædre for 2 millioner år siden og frem til
for 200.000 år siden i stand til at kommunikere med hinanden med tegn og
fagter. Mimetisk kultur. – Og mimesen er kendetegnet ved hvad?
Øh...?
De havde et du. Donald kommer ikke ind på det på den måde jeg gør,
men dét han skriver, siger nogenlunde det samme. – Vores håndtegn under
telefonsamtaler kommer han heller ikke ind på.
a cultural level, language is
Mimesen er desuden kendetegnet ved at den On
not about inventing words. It is
som eftergør en handling, forstår intentionen bag den about telling stories in groups.
are invented on the
adfærd han kopierer. Det giver mening, som vi var Languages
level of narrative, by collectivities
of conscious intellects. (...)
inde på.
Myths have driven the rise of
Det som er interessant for os nu, i forbindelse every empire, from Islam, India,
med sidste del af barndomsepoken, det er at han kal- and China to Venice and London.
Merlin Donald
A Mind So Rare
der perioden fra for cirka 200.000 år siden og frem til
historisk tid for mytisk kultur. Det var altså her vi, ifølge Donald, begyndte
at give vores omgivelser symbolsk betydning. Vi begyndte at tolke betydninger ind i dét vi så omkring os og at berette om det, og det er blandt andet
dét min barndomsepoke handler om.
Mytologi?
Mytiske hjerner
Er der noget børn holder mere af, end at man
Stories of extraterrestrial civilizafortæller en historie?
tions and alien interventions in
Inde under spisebordet?
"past lives" form a significant part
Vores hjerner er simpelthen skruet sammen til of the belief system of Scientology.
at elske myter og til at forstå verden igennem dem. The most famous such story is that
of Xenu, the ruler of the Galactic
Al den logiske og abstrakte tænkning; hele vores
Confederacy who is said to have
videnskabelige tradition, hvor fakta skal efterprøves brought billions of frozen people to
og teorier skal argumenteres for, det er vores hjerner Earth 75 million years ago, stacked
them around volcanoes and blew
slet ikke bygget til!
them up with hydrogen bombs.
De er bygget til Rødhætte og Ulven?
From the early 1950s onwards,
Og her har du så endnu et af svarene på myste- Scientology's founder, L. Ron
rium otte: Hvorfor hopper vi stadig – efter 200 år Hubbard, published a number of
med oplysningstid og rationel tænkning – på den ene books, lectures and other works
describing what he termed "space
mere fantastiske type af overtro efter den anden?
opera".
Fordi det giver mening?
http://en.wikipedia.org/wiki/
UFO_religion#Scientology
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Fordi vores hjerner ikke er bygget til aristotelisk logik, men til mytologi. Ikke til analyse, men til analogi. Ser vi en parallel, så sætter vi spontant
lighedstegn. Aristoteles var rent erkendelsesmæssigt ikke blot en mutation,
men et regulært misfoster!
Og dét du prøver med din sammenligning mellem ontogenese og fylogenese,
er i virkeligheden det samme; at skabe en mytologi; en analogi?
Sommetider er du altså ubehageligt kvik!
Du sagde selv at det var en ny mytologi du forsøgte at skabe. Du forsøger at
sætte vores udvikling ind i en sammenhæng, hvor den giver mening? – Du prøver i
virkeligheden at udnytte vores hjerners trang til analogier og myter til at fortælle
om alt det som rationaliteten har frembragt, men som den ikke kan finde ud af at
formulere, så almindelige mennesker kan forholde sig til det?
Der kom erkendelsen lige som skidt ud af en spædekalv, hva’?
Tror du stadigvæk at jeg bare kommer her for at få et scoop?
Det kan umuligt være buddingen alene der trækker!
Ramte jeg plet?
Ja, du ramte plet. Vi er nødt til at have en global myte til en global tid.
Og hvorfor ikke bygge den på fakta, når vi nu har muligheden?
For den mulighed har vi aldrig haft før?
Før havde vi kun gætværk. Jeg nøjes i det mindste med kun at fylde
hullerne ud med gætværk. – And on that note; lad os fortsætte med barndomsepoken!
Cornelius Magnussens store myte om altings oprindelse og menneskehedens
voksende modenhed?
Barndom før og nu
Vil du høre mere, eller skal du have en tur over
Til
forskel
fra dyret er der for menneskets
knæet? – Jeg antager altså at vores forfædre for
vedkommende ikke blot tale om dets
200.000 år siden havde en selvklaroverhed der mind- adfærd, men også om opførsel og
ede om en moderne 4-5-årig. Og jeg antager videre at optræden. I beskrivelsen af det enkelte
levevæsens adfærd er det artens
vi i den sidste del af barndomsepoken udviklede en adfærd, det drejer sig om, medens man
må være en individualitet, et selv, for at
reflekteret selvklaroverhed der svarer til en 12-årig.
kunne opføre sig og optræde på en
Du kaldte det ”hvem-jeget”?
bestemt måde.
K.E. Løgstrup
Men et hvem-jeg som ikke kunne stå alene. Det
Den Etiske Fordring
var defineret af omstændighederne og gruppen og
relationerne, og ikke af individet selv. Og det 12-årige individ som vi her
sammenligner artens udvikling med, er den samme 12-årige, uanset om det
er en jægersamler-12-årig eller en moderne storby-12-årig. Med hensyn til
selverkendelsen er der næppe nogen større forskel på de krav jægersamlerkulturen stiller til os frem til 12-årsalderen, og så de krav vi selv stiller til en
12-årig i vores eget samfund.
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Vi stiller ikke større krav til en 12-årig her? Er vi ikke netop i gang med at
rykke selviscenesættelsen ned i børnehaveklassen?
Du har ret i at der er ved at ske et skred i den retning, men dels er det
meget nyt, og dels har den moderne storby-12-årige ikke noget ”indhold” at
putte i sin identitet. Den 12-årige jægersamler skal rent faktisk selv vide,
hvordan man overlever og deltager i voksenlivet; den 12-årige i vores eget
samfund bliver fortsat kørt i skole af far eller mor hver morgen, og med en
mobiltelefon i hånden hele tiden behøver de stort set ikke hverken tænke
eller træffe beslutninger selv. – Så for nuværende, så lad os sige at selverkendelsen frem til 12-årsalderen ikke varierer stort, uanset om man har
sin barndom i en jægersamler-kultur eller i den moderne storby.
Det er først i puberteten de to typer af samfund virkelig gør en forskel?
Og det er først inden for de sidste 50-100 år vores egen kultur er blevet så kompleks at man ikke længere kan klare sig selv fra man er 12-13-år.
Hvis jeg ikke var kommet i realskolen, var jeg blevet sendt i lære som 14årig. Min mor blev sendt ud som pige i huset efter 7. klasse, og så var det
bare om at stå på egne ben! – De indere som står i syrebad til knæene for at
lave billige håndklæder og gardiner til os andre, er jo for en stor dels vedkommende heller ikke mere end 10-12 år gamle, og nogle af dem er sågar
forsørgere for deres mindre søskende.
Det er i det hele taget et ret nyt fænomen at man simpelthen ikke bliver betragtet som voksen, når man er 13-14 år?
Den moderne pubertetskulturs væsentligste
Unexpectedly in 384 Augustine
frembringelse: begrebet teenager! – Ja, det er en ret (354-450) was appointed to the
chair of rhetoric in
ny ting. Derfor ligger de fleste religioners overgangs- prestigious
Milan (...). His mother eagerly
ritualer fra barn til voksen – ikke fra barn til teenager contracted a marriage for him
with the daughter of a socially
eller fra teenager til voksen, men fra barn til voksen – appropriate family. The girl
(probably ten) was two years
også i 12-13-14-års alderen.
below legal age for marriage
Det er formentlig også derfor at det relativt according to Roman law, and
was to wait for two
langt op i tiden – også i europæisk sammenhæng – er Augustine
years before taking her as his
blevet betragtet som helt naturligt at mænd på 40-50 wife.
Karen Jo Torjeson
år giftede sig med piger på 11-12 år.
When Women Were Priests, 1995
Selvom pigerne ikke var fysisk udviklede til at få børn?
Så havde de alligevel kundskaber nok til at kunne indgå i et ægteskab
og stå for en husholdning. Om ikke andet, så som anden- eller tredjekone på
nogenlunde lige fod med kvinder der var 10 eller 20 år ældre. Eller under
svigermors årvågne opsyn! – Det bliver det naturligvis ikke mindre klamt
af. Jeg tror bare at vi har en tendens til at undervurdere, hvad en 10-12-årig
kan finde ud af, hvis man udfordrer dem.
276

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

Klaroverheden som 12-årig har altså, langt op i vores historie, været
rigeligt til at kunne begå sig som voksen, med den grad af kompleksitet
som samfundet dengang havde. Og vores fylogenetiske 5-12-årighed udgjorde 200.000 år, hvor vores viden og kultur nærmest eksploderede!
Eksponentiel vækst i den co-evolutionære memetiske diversitet?
Præcis!
Globaliseringen og
Og alt imens spredte vi os over hele kloden.
klimaændringerne
For cirka 80.000 år siden – måske endda så tidligt
viste, at variationsrigdomsom for 100.000 år siden – forlod de første af vores Analyserne
men i mitokondrie-DNA er større i
forfædre det afrikanske kontinent.
Afrika end noget andet sted i verden.
fra Europa, Asien, Australien og
Og rendte ind i neandertalerne oppe i Europa og Alle
Amerika, samt nogle nordafrikanske
folk, synes at indgå i en enkelt nærtspiste dem?
beslægtet familiegruppe, som i sig selv
Det ved vi jo ikke, om de gjorde. Men i Mellem- udgør en undergruppe af den store faøsten og Europa levede moderne mennesker side om milie, som udgør de afrikanske folk.
Robin Dunbar
side med neandertalerne frem til for cirka 30-40.000
Grooming, Gossip
and the Evolution of Language, 1996
år siden. Andre steder rendte de ind i efterkommerne
til de homo erectus som havde været der i halvanden million år. Og om vi
bare møvede de andre af banen, fordi vi var dem teknologisk overlegne,
eller om vi ligefrem slog dem ihjel, det er der stadig stor uklarhed om.
Skæbnens ironi vil nemlig at for omkring 80.000 år siden, altså relativt
kort tid efter at de første homo sapiens sapiens bevægede sig ud af Afrika
– eller måske i virkeligheden, imens de var på vej – da trådte jorden ind i en
istid som gjorde store dele af kloden næsten ubeboelig.
Generelt var klimaet koldere fra for 1,6 millioner år siden og frem til
for 15.000 år siden, end det er i dag. Perioden var faktisk én lang istid. Men
inden for denne istid svingede klimaet, og frem til for 100-120.000 år siden
havde det været mildt i en periode. Men så blev det altså koldt igen, og for
omkring 80.000 år siden styrtdykkede temperaturen.
Gode tider for meteorologerne?
Næppe, hvis man vil være populær!
I Afrika blev det køligere og mere regnfuldt. I Europa og hele vejen
over til Kina og Japan lå jorden pakket ind i is og sne. Det betød at vandstanden i verdenshavene var lavere, fordi vandmasserne lå indefrosset, og
det vil sige at der fra Afrika var lettere adgang til resten af verden.
Men klimaændringen medførte også at alle arter af homo; det være
sig erectus, arkaisk, neandertalerne og moderne sapiens sapiens – som jo
altså alle sammen eksisterede på én og samme gang for omkring 80.000 år
siden – har været nødt til at mutere deres memer, så de egnede sig til det
nye, kolde klima. Og givet at vi var de mest intelligente og tillige kunne tale
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meget bedre end de andre, så kan det have været derfor at det var os der
endte med at overleve i længden og ikke de andre.
Vi muterede vores memer hurtigere og holdt varmen bedre?
Uanset hvilket kontinent vi kigger på, så har forandringerne i klimaet
formentlig været så store at homo sapiens sapiens’ evne til hurtig memmutation og langt mere kompleks kommunikation – blandt andet takket
være vores toptunede udgave af FOXP2 – har været en fordel. Måske var vi
bedre til at finde føde, end de andre var. Det kan også være vi har spist
dem. Godt protein kan være svært at få fat i i tilstrækkelige mængder. Især
hvis man skal holde varmen.
Du er virkelig hooked på den der kannibalteori, hva’!
”Mange Mennesker har spist MenneDu er da også selv lidt vild med den! Dét som skekød; men de gjorde det aldrig af
Lyst, de gjorde det kun for at redde
taler imod den, er at der ikke er gjort arkæologiske Livet, naar Lidelser gennem lange
fund som tyder på det. Hvilket selvfølgelig er nok så Tider havde tæret så stærkt paa dem,
at de mange Gange ikke var ved
vægtigt et argument. Til gengæld er der så dem der deres fulde Forstand. Sult rummer
Rædsler, Sult kan være ledsaget af
hævder at vi spiste hinanden.
Drømme og Syner, der kan knække
Det korte af det lange er at neandertalerne ud- selv de stærkeste Mennesker og faa
døde for 30-40.000 år siden, og erectus levede i Kina dem til at udføre Ting, som de ellers
vilde føle Afsky for.”
måske helt frem til for 27.000 år siden. I evolutionsEskimoen Samik
Knud Rasmussen,
mæssig sammenhæng svarer det næsten til at du og
Den store Slæderejse, 1932
jeg kunne have mødt dem.
Istiden forklarer i øvrigt også, hvorfor vi her oppe i Norden er gået
hen og blevet sådan nogle blegfiser alle sammen, når vi nu ellers stammede
fra Afrika.
Der er en overlevelsesfordel i vores lyse hud?
Når der ikke kommer meget sol på huden, fordi man er nødt til at pakke sig ind på grund af kulden, så er det bestemt ikke nogen fordel at have
mørk hud. Ikke alene beskytter den mørke hud mod solens farlige stråler,
men netop fordi pigmentet i huden beskytter mod strålerne, forhindrer det
også kroppen i at producere tilstrækkeligt D-vitamin som er vigtigt for at vi
kan få stærke knogler.
Sollys giver D-vitaminer?
Som er en forudsætning for at vi kan optage kalken i vores kost. Byggematerialet til vores knogler. Med en lysere hud optager vi flere af de stråler
der skal til, på trods af at vi har været nødt til at pakke os ind for at holde
varmen. – Hvad er det man siger om afrikanske mænd?
Hvad man siger om afrikanske mænd?
Man siger det modsatte om asiatiske mænd. Som europæer tror jeg
nok at vi ligger nogenlunde midt imellem.
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The reproductive advantages of
Hvad har dét med sagen at gøre?
Dengang vi gik nøgne rundt nede i Afrika, da giving pleasure to females, promoting mate choice, and stimulating
var den et væsentligt stykke reklame!
female orgasm by tactile means
Dét holdt den op med at være, da vi tog tøj på for should not be underestimated.
Alison Jolly
80.000 år siden?
Lucy’s Legacy, 2003
Samtidig har det været kostbart med hensyn til
kropsvarmen. I bundløs skindkofte og ti graders frost er det ikke nogen
overlevelsesfordel at have sådan et alt for stort stykke overfladeareal hængende frit.
Det grelleste Udslag af Kampen for
Den krøb?
Tilværelsen viser sig dog i den
Det gør den altid i koldt vejr!
Maade, hvorpaa man søger at faa det
mest økonomiske ud af Barnefødsler;
Den undskyldning har jeg hørt før!
thi det er udelukkende Økonomi, der
Der kan du bare se! – Efter at vi havde fået ligger bag ved den Skik, at Pigebørn
FOXP2 og havde bevæget os ud af Afrika, førte den- dræbes ved Fødslen, hvis de ikke paa
Forhaand er lovet bort til en Familie,
ne her anden del af barndomsepoken altså en række der har en Søn, som engang skal
have en Kone. Disse Barnedrab
ændringer med sig.
begaas absolut ikke som Følge af
Istiden tvang os til at blive 6-7 år gamle?
Raahed i Sindet, og heller ikke fordi
Hvis ikke det netop var her – da kulden var man underkender Kvindernes
i Samfundet; i alt Fald ved
værst – vores forfædre blev tvunget frem til dét in- Betydning
man jo, at hun er uundværlig. Naar
tellektuelle og kreative højdepunkt som vi selv deler det sker, er det kun, fordi Kampen
Føden er saa haard, at man
med dem, og som vi deler med hinanden over hele for
Generationer igennem har faaet
kloden. Istiden må have været barndomsepokens Erfaring for, at den enkelte Erhverver
hårdeste udfordring. – At istiden fik en ekstra tand er ude af Stand til at ernære mere end
de aller nødvendigste Medlemmer af
til, kan faktisk være med til at forklare den kulturelle Familien. Et Pigebarn er kun til
eksplosion som kom for cirka 40-50.000 år siden. Både Besvær og Udgift for Husholdningen
saalænge hun ikke kan gøre Nytte,
i og uden for Afrika. Da var det nemlig gået hen og og fra det Øjeblik hun er i Stand til at
hjælpe til, bliver hun gift og kommer
blevet rigtigt koldt!
bort fra sin Familie.
De ældste små stenfigurer vi kender til, foreKnud Rasmussen
Den store Slæderejse, 1932
stiller frodige kvinder og er omkring 30.000 år gamle.
De ældste hulemalerier er cirka 10.000 år ældre og forestiller de dyr som
vores forfædre levede af at jage. Klippemalerierne i Australien er mindst
50.000 år gamle. Normalt undrer arkæologerne sig over at evnen til at tegne
og gengive dyr og mennesker nærmest opstod fra den ene dag til den anden.
Kigger vi på de første hulemalerier som er omkring 40.000 år gamle, så ser
det ud som om menneskene, fra over hovedet slet ikke at tegne, nærmest
med ét kunne afbilde deres byttedyr med en fantastisk livagtighed. – Men
jeg tror ikke på dem, arkæologerne!
Evnen til at tegne er global. Der er ikke nogen etniske grupper der
ikke kan finde ud af at tegne. Ergo må vi have tegnet, allerede inden vi for© Lene Andersen, december 2015, andersen@andersenske.dk
Find altid seneste udgave på www.baade-og.dk

279

lod Afrika. Jeg tror at vores forfædre malede på huder og på jorden, inden
de spredte sig over hele verden og slog sig ned i hulerne og begyndte at
male dér; at de malede på forgængeligt materiale i tusinder, måske titusinder af år, inden de begav sig ind i hulerne og malede på væggene. I første
omgang omtrent så ubehjælpeligt som en 2-årig med en æske farvekridt;
efterhånden tændstikmænd, og til sidst lige så kontrolleret, klarovert og
detaljeret som en moderne 12-årig.
Bruger du ligefrem sammenligningen mellem ontogenese og fylogenese til at
sige at for 40.000 år siden, da vi var i stand til at lave formfuldendte tegninger, da
var vi også selvklarovre og sprogligt udviklede som en moderne 12-årig?
Det er jeg sikker på at vi var. Hvis ikke længe før! Men det var kulden
der tvang os ind i hulerne, hvor tegningerne er blevet bevaret. – Og fra tid til
anden har der været individer blandt vore forfædre som var lige så begavede som Einstein, som Kierkegaard og som Da Vinci. Men den kultur de levede i; det memetiske netværk de havde til rådighed at udtrykke sig i, var
bare ikke mere komplekst end at en 12-årig kunne begå sig fuldt ud i det.
Hvis vi er co-evolutionære værter; hvis de gener som er nødvendige
for at vi har de evner vi har, er udviklet i et co-evolutionært netværk med
gensidig afhængighed af hinanden, så er jeg af den overbevisning at vores
forfædre kunne tegne og tale og fortælle lange myter længe før for 40.000 år
siden. I hvert fald for 50.000 år siden, og i virkeligheden formodentlig ret
hurtigt efter at FOXP2 muterede. – Men jeg vil unægteligt få en del arkæologer på nakken ved at sige det.
Fordi den traditionelle påstand har været at fremkomsten af hulemalerier og
sprog har hængt sammen?
Og det kan jeg ikke få til at passe. Specielt ikke, når så store dele af
vores evner har genetiske forudsætninger. Men gudskelov har jeg de kognitive videnskaber på min side!
Verdenskulturens
I og med at vi spredte os over hele kloden, var
ophør
det med andre ord i løbet af barndomsepoken at vores memplexer for alvor begyndte at differentiere sig. For omkring 150200.000 år siden var vores memplexer formentlig stort set sammenfaldende;
hele menneskeheden delte nogenlunde samme proto-kultur. Men i takt med
at vi bevægede os ud af Afrika, og klimaet forandrede sig, så forandrede
kulturen sig også. Både i og uden for Afrika. Der opstod kultur.
Habilis havde proto-kultur, og det havde alle de andre som kom efter, også?
Og de erectusser som levede i vidt forskellige geografiske områder,
levede selvfølgelig også vidt forskelligt. Men med os opstod kultur i den
forstand at der var reel forskel på memplexerne grupperne imellem.
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I denne sidste del af barndomsepoken gjorde Even the most isolated modern
groups, some of whom
vores omstillingsevne at vi muterede memer hurtige- human
were still living in the Stone Age
re end nogensinde før. Og derfor blev ikke mindst when first “discovered” by Europeans, possessed highly elabomytologierne forskellige fra sted til sted.
rated systems of religion, myth,
and kinship relations at the time
Det var der, det begyndte at rykke?
of their discovery. For instance,
Og derfor er det selvfølgelig rigtigt, når man the original Tasmanians, who
siger at nutidige jægersamler-kulturer er komplekse. were driven to extinction in 1876
and whose cultural artefacts had
De har blandt andet en enorm og kompleks viden om not changed for 35,000 years,
produced at least five distinct
den natur de lever i. Vi andre ville ikke overleve en had
dialects, a rigid tribal structure
dag. Ikke en halv dag i deres omgivelser. Ikke uden with clearly defined territories,
religious ritual, and various
deres viden. Så jægersamler-kulturen er kompleks. Vi decorative arts, including
elaborate body decoration and
kan slet ikke være mennesker uden!
rock engravings.
Deres kultur er bare ikke lige så kompleks som vores?
Merlin Donald
The Origins of the Modern Mind, 1991
Ikke på samme måde, i hvert fald. Og den kultur som de har, bruger de på andre måder, end vi bruger vores. Deres myter
er ikke bare ”interessante historier”, de rummer uvurderlig viden om dyr
og planter. Hvad der er giftigt, hvad der virker som lægemidler, og hvordan man får en lille kæp i øret. – For ikke at sige en stor...
Gennem myterne har de indgående viden om, Without a set of stories and songs
appropriate to the new surroundings,
hvordan de skal forvalte den natur de lever i, og without an etiquette matched to
hvordan de selv skal overleve i den. Blandt andet er this land and its specific afforden meget vigtig del af jægersamler-kulturen deres ances of food, fuel, and shelter, the
displaced and often frightened newviden om, hvor meget man må jage for ikke at ud- comers could easily disrupt and even
destroy a large part of the biotic
rydde de dyr man er afhængige af.
community. The extinction of various
Der kunne vi måske ligefrem lære noget?
large animals that occurred
Hvad var det ESS stod for?
immediately after migrating humans
first crossed the Bering Strait and
Bladre-bladre... Evolutionær Stabil Strategi?
spread throughout North and South
Hos jægersamlerne finder vi faktisk memplex- America may well have been precipitated by just such a situation—by
er som er evolutionært stabile.
Ligesom Ludospillet? De udvikler sig ikke? Muteres a lack of cultural and linguistic
patterns tuned to the diverse ecoikke?
logies of this continent. (...)
Når først jægersamlerne har fundet ud af at Such events suggest that the deep
attunement to place characteristic
indgå i en symbiose med deres omgivelser, så er det of so many oral peoples emerges only
myterne og deres kontakt til ånderne i naturen der after several generations in one
sikrer at de ikke overfisker eller udrydder de bytte- general terrain.
David Abram
dyr som deres jagt og overlevelse er afhængige af.
The Spell of the Sensuous
Derfor muteres myterne efter alt at dømme kun i det omfang at forholdene i
naturen skifter. – Eller menneskene bevæger sig til nye egne med andre omgivelser end dem som deres myter passer til.
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Faktisk er det sådan at man ved at se på, hvornår forskellige dyrearter
er blevet udryddet, kan få et indtryk af, hvordan og hvornår mennesket er
dukket op forskellige steder rundt omkring på kloden. Det har simpelthen
taget tid, fra der første gang er dukket mennesker op i et område, til de har
muteret deres myter og memer til omgivelserne og har tilpasset deres ”forbrug” – hvis man kan bruge det udtryk – til økosystemets bæreevne.
Vores forfædre var hurtigere til at jage, end til at opfinde nye myter?
De var jo lige nødt til at gøre sig deres erfaringer i et nyt område,
inden de kunne formulere erfaringerne som brugbare myter. Til gengæld
var homo sapiens sapiens både langt mere lærenemme og hittepåsomme
end nogen af de tidligere humanoide arter, og derfor var de også langt mere
effektive jægere.
Ligesom vi er? Det vi behøver, er i virkeligheden også nogle myter til at beskytte miljøet?
Er det ikke også dem, vi er ved at opfinde? Kyotoaftalen, Menneskerettighederne, internationale fredsaftaler og gensidige forsikringer om ikke
at udpine jordens ressourcer eller forurene til skade for kommende generationer? Er det ikke vores form for myter? Vores forklaring på verdens rette
sammenhæng?
Kunsten er bare at sørge for at de bliver Evolutionært Stabile Strategier? ESS?
Så vi rent faktisk skaber en symbiose mellem os selv og denneher blågrønne klat jord vi svæver rundt på i verdensrummet.
Kunsten bliver – som du ganske rigtigt siger – at mutere vores memer
derhen, hvor de finder en evolutionær stabil strategi. Og der mener jeg at vi
har en hel del at lære fra vores fælles barndom.
Så ingen grund til at kimse ad titlen ”barndomsepoken”?
Nej, det er der faktisk ikke! Slet ikke i forhold til den teenage- eller
pubertetskultur som vi selv har frembragt i hvert fald. Der er faktisk en del
klogskab gemt i barndomsepoken som vi har kastet over bord!
Og derfor sidder vi i den suppedas som vi sidder i i dag?
Og det er derfor jeg mener at det er så væsentligt at vi forstår, hvoraf
det er vi er kommet. Og hvor vi er på vej hen. Og at vi skaber en global mytologi. Og derfor; lad os straks kigge på vores forfædre og vores fælles barndom, for det siger nemlig en masse om os selv. – Skal du også bøvse oven
på al den her budding?
Jeg ved ikke ligefrem, om det er bøvse jeg har mest lyst til. Men den ligger på
sin egen måde i maven!
Som barn synes jeg aldrig at jeg fik det sådan her oven på for meget
dessert.
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Nej, der kan man leve af lagkage og lakridser i ugevis uden at få kvalme.
Puha. Apropos barndom!
– Nå, men lige så snart sapiens sapiens dukkede op, så rådede de over
helt nye grader af kreativitet og problemløsning end erectus og arkaisk havde
gjort. Og det var den form for kreativ intelligens som skabte grundlaget for
den teknologiske eksplosion som vores art kom til at stå for.
Og som vi stadig er i gang med?
Sprog, teknologi og
Ikke alene betød kulden at de opfandt tøj og
en ny hjerne
fodtøj. De udviklede også værktøj og nye våben af
dyreknogler og hjortetak. De fremstillede telte, orga- There are Stone Age societies, but
there is no such thing as a Stone Age
niserede jagter på tonstunge mammutter og lærte – language. Earlier in this century the
over alt, hvor de kom frem – at skaffe føde i ukendte anthropological linguist Edward
Sapir wrote: “When it comes to
omgivelser. Forudsætningen for at de kunne gøre alt linguistic form, Plato walks with the
Macedonian swine-heard, Confucius
dét, var to ting: sproget og en ny hjerne.
with the headhunting savage of
Hvordan ”en ny hjerne”? Den blev jo ikke større, Assam.”
Stephen Pinker
sagde du?
The Language Instinct
Dét som gør vores hjerner unikke, er ikke størrelsen – neandertalerne havde faktisk større hjerner, end vi har – men at vi i
så høj grad er i stand til at koordinere vores mange evner; vores mange typer
intelligens, om du vil.
Pandelapperne?
Nemlig! Neandertalerne havde social intelligens, teknisk intelligens,
musisk og sproglig intelligens; de havde en sans for at forstå de fysiske
sammenhænge i naturen og en masse andre evner, men de havde ikke i
samme grad som os muligheden for at skabe en synergieffekt. – Dét som
man inden for de kognitive videnskaber kalder dette her, det er at hjernen
er udstyret med forskellige domæner, og at disse domæner til at begynde
med ikke overlappede hinanden. Men dét kom de til med vores veludviklede pandelapper og en endnu mere krøllet cortex; uden at hjernens rumfang voksede, blev der skabt flere forbindelser mellem de forskellige dele af
hjernen. Selve nettet i netværket blev tættere. Flere tværgående forbindelser; bedre koordinering mellem hjernens forskellige domæner. IV
Hjernen blev mere kompleks?

________________________
IV: Det her er ét af de steder, hvor det er risikabelt at drage en parallel til moderne børn. Vi fødes helt
sikkert med en masse forudsætninger for at begå os i verden, og også som individer, ontogenetisk,
går vi igennem en proces, der koordinerer vores forskellige former for evner, så vi kan bruge det
bedre og mere integreret, jo ældre vi bliver. Men præcis hvordan den ontogenetiske og den fylogenetiske proces ser ud i forhold til hinanden? Der er næppe nogen der ved det endnu. Og der er næppe
heller nogen der tør komme med et bud.
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Hovederne kunne simpelthen ikke blive større. Hvis det skulle være
muligt for mødrene at overleve en fødsel, så var hjernen nødt til at udnytte
den plads der nu en gang var i kraniet. Og det var den mere komplekse
hjerne som var forudsætningen for at vi endelig udviklede det symbolske
sprog fuldt ud til dét som vi selv har i dag, og det er det symbolske sprog
som tillader at information og erfaring kan gives videre fra generation til
generation i tolket eller mytisk form. Gradvist blev både selve sproget og
dermed myterne mere komplekse, og det betød at hver generation ikke
behøvede at starte forfra hver gang; man kunne arve viden! Og dét kan så
være endnu en årsag til den kulturelle eksplosion for 50.000 år siden.
Ikke sproget som sådan, men myterne?
Among the other clever gadgets I
Sprog og teknologi kom i kraft af hinanden, og have glimpsed in the grammars of
vores hjerner og sproget kom i kraft af hinanden, og so-called primitive groups, the
complex Cherokee pronoun system
sammen med sladderen kom også den øgede selv- seems especially handy.
It distinguishes among “you and I,”
klaroverhed.
“another person and I,” “several
Med et klarovert hvem-jeg er det angstprovo- other people and I,” and “you, one or
kerende ikke at have nogen som helst forklaring på, more other persons, and I,” which
English crudely collapses into the
hvad det er for en verden man er i, og hvorfor den er all-purpose pronoun we.
Stephen Pinker
som den er. En direkte konsekvens af hvem-jeget må
The Language Instinct, 1994
være at de er begyndt at undre sig over verden. Men
der var ikke nogen der kunne give dem svar, og derfor måtte de mutere
deres memer, så verden kom til at give mening, og det var dét de skabte
myterne til.
Hvem-jeget var en forudsætning for myterne?
De har nok udviklet sig co-evolutionært, skal du se!
Men at klaroverheden om vores relationsbestemte hvem-jeg opstod
og blev udviklet lige netop i denne her epoke, det er der faktisk gode arkæologiske beviser på. For det var hos homo sapiens sapiens at den første brug
af smykker og andre kropsornamenter virkelig greb om sig.
Det ville de ikke have brugt, hvis de ikke havde en
idé om sig selv?
Forfængelighed
Det er formentlig den anden vej rundt: de har
og theory of mind
udsmykket hinanden som en del af deres ritualer, og
Our ancient ancestors liked their bling
i kraft af at ”de andre” har ”udsmykket mig” har as much as we do. And they probably
liked talking about it too. The discovery
”mig” opdaget, hvad det var de andre udsmykkede. of 100,000-year-old shell beads in
– Din lokale piercing- eller tatovørshop kan altså på- what are now Israel and Algeria
suggests that human language was
viseligt spore sine rødder mindst 100.000 år tilbage! already well advanced, and so must
have developed earlier than thought.
Personligt vil jeg endda gætte på mindst 200.000 år,
Talk about bling
New Scientist, 1 July 2006
men fordi den første kropsornamentik ikke har haft
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en jordisk chance for at overleve til i dag, er der ikke arkæologisk belæg for
at dokumentere det.
En anden mulighed er at de ”smykker” vi har fundet – nemlig muslingeskaller med huller i, så de kunne hænge på en snor – i virkeligheden
har været rasleinstrumenter til for eksempel at hænge om anklerne, sådan
som der er traditionelle stammer i Afrika der har det.
Og som så skaber en rytme, når de danser?
The cave people themselves,
when they made the first human
Nemlig.
Den tidlige grooming handlede om at skabe representations over 30,000 years
ago, fashioned statues of women
sociale kontakter i gruppen. Og til trods for at groom- naked with elaborately braided
ingen gradvist blev til hårpleje, så havde den næppe i coiffures.
Allison Jolly
sig selv en symbolsk funktion. Ikke i begyndelsen i
Lucy’s Legacy, 1999
hvert fald; at have et velplejet hår eller skæg var hos
erectus, neandertalerne og arkaisk ikke et signal med en afsender. Ham
med den fineste knold i nakken har ikke været klarover at han sendte en besked, fordi han var velsoigneret. Kvinderne har bare kunnet se at han var
blevet gjort i orden, ergo måtte han være en OK fyr.
Men hos os selv blev kropsudsmykningen symbolsk. Signalet fik en
afsender. Men næppe fra den som bar signalet. Derimod fra den der påførte
signalet. Ansigtsmalingen og kropsbemalingen har hængt sammen med
ritualerne og den første spæde proto-mytologi, og først senere har den enkelte været klarover at der manglede noget, hvis han ikke havde de rigtige
farver på armene.
Vi har opdaget at de andre ser os?
The traditional Koyukon people live
Så helt primitive er vores subkulturer altså hel- in a world that watches, in a forest
of eyes. A person moving through
ler ikke! – Og opdagelsen af vores hvem-jeg må have nature—however wild, remote, even
medført nye aspekter i det sociale samvær. For i og desolate the place may be—is never
med at vi opdagede os selv og vores egen rolle i flok- truly alone. The surroundings are
aware, sensate, personified. They
ken, så har vi også, alt andet lige, fået nye kriterier feel. They can be offended. And
for at vælge, hvad vi gjorde, og hvad vi ikke gjorde. they must, at every moment, be
respect.
Altså endnu et spadestik på vej til dét vi betragter treated with the proper
Richard K. Nelson
som vores frie vilje.
Make Prayers to the Raven
From: Spell of the Sensuous, 1996
I forholdet til de andre i gruppen?
I forholdet til vinden, i forholdet til dyrene og træerne; ånderne. I forholdet til alle dele af omgivelserne. I takt med at sproget blev symbolsk,
skabte det en mulighed som ikke havde været der før: den enkelte fik mulighed for mere detaljeret refleksion uafhængigt af gruppen. Stillingtagen og
inter- og intrapersonlig argumentation for og imod blev for første gang muligt med det symbolske sprog.
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Altså både argumentationen mellem individer, og så den løbende indre
monolog vi selv har?
Hvornår den så end er blevet indre. I begyndelsen har vi formentlig
været nødt til at tale for at kunne tænke i ord. Små børn tænker højt, så det
har vi formentlig også gjort. – Men det må ret hurtigt have været en overlevelsesfordel at kunne holde tankerne for sig selv!
Hvilken slags jeg?
2-årige kan ikke tænke uden at tale?
der lever vort enkeltmandsliv,
Det kan de godt. Men de tænker i actionfor- Vi
kan ikke umiddelbart sætte os ind
bundne billeder eller skemaer; ikke i sætninger, og de i hvor inderligt det primitive
menneske er knyttet til helheden,
tænker i hvert fald slet ikke over deres egne tanker!
og hvor instinktivt hans vilje går
Der er en ting man skal passe på med, og det er op i folkets behov. Vilhelm Grønbech
Primitiv Religion, 1915
at bruge vores eget nutidige begreb om et jeg; vores
individuelt bestemte, voksne hvem-jeg til at forstå fortidens eller jægersamlerens jeg-opfattelse ud fra. Vores jeg er væsensforskelligt fra det flok- eller
relationsbestemte hvem-jeg vores forfædre har haft! 11
Hvordan det?
Nok opdagede de sig selv, men denne her jeg-dannelse var jo i sin
vorden. Den har været meget upræcis. Individualiteten i vores moderne
betydning eksisterede ikke; bortset fra ønsker som er udsprunget af en
meget konkret individuel følelse, sult for eksempel, så har vilje eller beslutninger på mange måder været afhængige af en fri ”gruppevilje” mere end
en egentlig individuel vilje; ”Krydser vi floden nu, eller slår vi lejr her?”
Det tager tid at løsrive sig?
Ikke mindst, fordi den klaroverhed om et jeg som de skabte, var en
jeg-opfattelse som var mere ”omfattende” end vores egen. Det tidlige klarovre flokbestemte hvem-jeg har formodentlig mindet om den jeg-opfattelse
vi kender fra nutidige jægersamler-kulturer. – Du har hørt om totempæle?
Ja?
Har du også hørt om ”totem” og ”mana”?
Ikke specielt.
Det er to begreber som er ret væsentlige for at forstå jægersamlernes
kultur og deres verdensforståelse. Der er stor variation fra kultur til kultur,
men der er alligevel nogle hovedtræk som mange jægersamler-kulturer har
til fælles, og som derfor i en eller anden grad må afspejle en reminiscens af
vore forfædres forestillingsverden.

11
PS: En a de danske böger Knallhatt ser ud til og ha brugt ofte er Vilhelm Grönbech, Primitiv Religion.
Gudskelov Knallhatt har self taet afstand fra udtrykket ”primitiv”, saa det jeg ikk behöver og gör yderliger her.
– Sellom han sjovt nok anvender det flittit om sine samtidie artsfäller...
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Totem handler om at medlemmerne i en enkelt
Totem
stamme betragter sig som specielt beslægtede med et På bunden af den kultiske handling
en oplevelse af identiteten af
bestemt dyr, eller at de nedstammer fra et bestemt ligger
dyr og menneske, der fører til totemdyr. Dette dyr er deres totem; deres totemdyr. Eller isme, som igen afføder en social og
religiøs samfundsordning, stammen
individer kan have hver deres totemdyr. For den ene eller klanen. Man kan definere
totemismen som det magisk-religiøse
jæger er det bjørnen, for den anden er det ørnen.
system, der er ejendommeligt for
Samtidig – og i modsætning til os der ser det stammesamfundet. Medlemmerne af
stamme betragter sig som beenkelte dyr som en individuel agent – så ser de hvert en
slægtede med deres totem og som
eksemplar af dyrearten som identisk med hele arten. nedstammende fra det. De må ikke
dræbe det, men engang om året kan
Det gælder også alle andre dyr. Og planterne med, de samles for at æde det, derved
for den sags skyld. Der findes ”en bjørn som alle bliver de jo nemlig i bogstavelig
forstand identiske med deres totem.
bjørne er et udtryk for”. ”Et æbletræ som alle æble- Det er nadveren i primitiv form.
Peter P. Rohde
træer er udtryk for.”
Den Græske Kulturs Historie, 1958
Derfor er der regler og ritualer for, hvordan
man behandler de nedlagte dyr, og at man kun plukker de frugter man har
behov for at spise. For hvis man ikke behandler naturen med respekt;
udfører ritualerne på den rigtige måde, så er det hele arten man forbryder
sig imod, ikke blot det enkelte dyr eller den enkelte frugt.
Det er den evolutionært stabile strategi i memetisk form?
Det er nemlig en ESS. Og behandler man ikke den ene bjørn ordentligt, så er det alle bjørne man ikke behandler ordentligt. Individ og totalitet
er ét og samme.
Og sådan er det også med menneskene?
Og sådan er det også i en vis grad med menneskene: Klan og individ
går ikke at skille ad.
Vores forfædre havde altså nok opdaget deres hvem-jeg, men de så ikke individer omkring sig?
Ikke i vores forståelse af individet. Ting eller agenter eller subjekter
var i højere grad kun noget i kraft af helheden, og for dyrenes vedkommende kunne stammens shaman gennem trancer og drømmerejser komme i
kontakt med ”bjørnen” eller ”fisken” og påvirke dem alle sammen; påvirke
hele arten på én gang. Forhandle med dem om at der skulle være god fangst.
Bede om undskyldning for at man var kommet til at forbryde sig mod dem.
– Så er der ”mana”.
Det er noget med en eller anden ”kraft”, ikke?
Jo. Dér, hvor vi kender selve ordet fra, er fra Polynesien og andre
Stillehavskulturer, men også andre steder i verden har man en idé om en
form for energi eller kraft som gennemstrømmer alting, og som det er godt
at kunne påvirke eller manipulere med.
© Lene Andersen, december 2015, andersen@andersenske.dk
Find altid seneste udgave på www.baade-og.dk

287

Ofte er det en kraft som både findes i menneMana
sker, i dyr og i døde ting, og som indgyder ærefrygt, Vanskeligheden kommer af at den
traditionelle sjælelære i Europa
og typisk kan man påvirke kraften med magi eller kun anerkender eet snit som
overføre noget af kraften gennem ritualer og amulet- muligt i mennesket, snittet mellem
sjæl og legeme, medens der i
ter.
primitivt sjæleliv findes et ubeantal delingslinier.
Hos de jægersamlere som vi kender i dag, er grænset
På grund af sin ensartethed kan
der ikke den adskillelse mellem liv og sjæl og jeg på sjælen udparcelleres i større eller
mindre partikler, uden at nogen af
samme måde som vi kender til det, eller på den måde dens egenskaber går tabt i de
dele. Man kan overdrage
som vi tænker på det på. Sjælen kan optræde som enkelte
en anden mand en stump af sig
form eller som kraft, den kan være i et legeme eller selv, åndeligt gennem et løfte eller
en velsignelse, materielt gennem
være en drømmeskikkelse. Jeget eller sjælen kan være en gave. I denne gave, hvad enten
nu består i en hårtot eller i en
vilje, tanke eller følelse; had, glæde eller hengiven- den
ejendel, har modtageren giverens
hed. Jeget og følelsen er det samme. Det er altså ikke hele person som mulighed, og
derfor bliver besiddelsen for ham
jeget der oplever en følelse, eller jeget der sætter sin ikke alene en forøgelse af menneskelig kraft, men også en garanti;
vilje igennem.
og ud af gaven kan giveren åbenVilje og jeg er det samme? Følelse og jeg er det bare sig.
Vilhelm Grønbech
samme?
Primitiv Religion, 1915
Der er ingen dualisme mellem jeget, og dét
som jeget oplever. Så heller ikke på den måde er jeget løsrevet.
Mange steder er mana desuden den kraft der Enhver åndemaner har et helligt
gør et menneske til den han er. Den der handler og Bælte, som spiller en meget
væsentlig Rolle inden Paakaldelsen
dét han udfører, er én og samme mana. Fiskerens af Aanderne. Jeg fik et saadant bælte
mana består i at håndtere redskaberne rigtigt, så fis- af en Aandmanerske i Kínalik; en
almindelig Skindrem, hvortil var
kene ikke går uden om nettet. Høvdingens mana er fæstet følgende Ting: en Splint af en
den kraft der gør ham til høvding. Den sidder i hans Bøssekolbe, en Stump Senetraad, et
Bændel, der havde været bundet om
magt over frugtbarheden, i hans sejrrighed og i hans et Stykke Tobak, et Stykke af hendes
evne til at herske over gruppen. Mana er begavelse, afdøde Brors Hue, et Stykke hvidt
Renskind, nogle flettede Vidier, en
kunst, held og indflydelse, det hele på én gang. Mana Kanomodel, en Rentand, en Vante og
findes også i redskaberne, og en persons mana kan en lille Stump Sælskind. Alle disse
har faaet magisk Kraft, fordi de
også forplante sig til de redskaber han bruger, og de Ting
var givet hende af Mennesker, der
våben han har. Hvis jeg får et spyd af dig, så bærer vilde hendes Vel. Gaverne behøver
ikke at være store eller kostbare
det din kraft.
Ting, idet ikke Genstandens Værdi,
Så hvis jeg er en god spydkaster, så er mit spyd et men Tanken, som knytter sig til
Gaven, giver Styrke.
godt spyd at få fingrene i?
Knud Rasmussen
Præcis. Og derfor har også håret som vi talte
Den store Slæderejse, 1932
om, en særlig betydning: det er ikke bare noget man kan smide væk, når
man er blevet klippet.
Hvis andre får fat i noget af mit afklippede hår, så har de noget af mig?
Og så ved man aldrig, hvad de kan finde på at gøre med det!
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Dette hvem-jeg som vores forfædre udviklede over lang, lang tid frem
til for 8-10.000 år siden, det var altså en noget anderledes størrelse, end det
jeg vi har i vores kultur. Deres jeg rummede flere elementer; vores er mere
specialiseret. – Hvad var definitionen på strukturel dybde, da vi talte om
kompleksitet?
Jo mere komplekst et system bliver, desto mere specialiseret bliver den enkelte
enhed? Det er også sket for vores idé om os selv, vores jeg? Jeget er blevet specialiseret; mere skilt ud i vores kultur; vores handlinger, vores held og vores talenter har
fået selvstændige definitioner?
I takt med at vores kultur blev gradvist mere kompleks, er jeget blevet
gradvist mere specialiseret. Men det var vores forfædre i barndomsepoken
der lagde grunden, og det gjorde de blandt andet med mana, totem og
kropsudsmykning.
Det er virkelig heavy erkendelsesmæssigt stof, vores forfædre har været igennem de sidste 4-500.000 år?
Og pointen er at det var med sproget der opstod helt nye muligheder
for refleksion og forklaringer. Både med hensyn til jeget og alle de ting som
det rummer, og med hensyn til de tanker man nu kunne have, inden man
udførte en handling. I takt med at sproget blev mere og mere komplekst,
blev jeget mere og mere selvklarovert. Og i takt med at jeget blev mere klarovert, blev det også vanskeligere og vanskeligere at sige farvel til det, når
døden kom.
Det var her vi udviklede idéen om et liv efter døden?
Døden
Når man først har opdaget sig selv i verden, så
er det meget svært at forestille sig verden uden sig Mytologi er som regel uadskillelig
fra ritualer. (...) De mest
selv i den. Det kan du for eksempel se hos en modervirkningsfulde myter handler om
ne 3-årig. De har umådeligt vanskeligt ved at forestil- det ekstreme; de tvinger os til at
overskride vores erfaring.
le sig far og mor, inden de selv var til.
Karen Armstrong
Og da vores forfædre opdagede sig selv, fik de samMytens historie, 2005
me problem?
Da deres undren opstod for 200.000 eller 100.000 år siden – eller hvornår det nu har været – var der ikke nogen omkring dem til at forklare, hvor
de kom fra. De var selv nødt til at opfinde nogle myter til at forklare deres
egen eksistens med. Eller følelse af eksistens. Og én af myterne hang sammen med livet efter døden. – Og nu bliver det interessant! Der er nemlig
eksempler på at selv neandertalerne begravede deres døde!
Så ideen er gammel?
Den ældste neandertalgrav vi har fundet, er 100.000 år gammel. Og
hvis det virkelig er begravelser der har været tale om, så har det en række
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erkendelsesmæssige konsekvenser! I en neandertal-grav i Irak er der fundet
pollen efter blomster som er strøet ned i graven. I en anden neandertal-grav,
i Frankrig, er et halshugget barn blevet begravet således at kroppen lå dybt,
mens hovedet var nøje placeret oven over. Det var altså noget de gjorde af
en årsag! – Og det er dét der er interessant!
Death, in tribal cultures, initiates a
Det sikreste tegn på at neandertalerne havde metamorphosis wherein the person’s
en eller anden form for sprog, er nemlig at de begra- presence does not “vanish” from the
sensible world (where would it go?)
vede deres døde. Med omhu.
but rather remains as an animating
Rettidig omhu?
force within the vastness of the
landscape, whether subtly, in the
Så bliver man bevaret for eftertiden!
wind, or more visibly, in animal form,
En klarover begravelse viser nemlig at de hav- or even as the eruptive, ever to be
de en idé om en grund til at begrave de døde. Denne appeased, wrath of the volcano.
idé må have været idéen om en form for efterliv. “Ancestor worship,” in its myriad
forms, then, is ultimately another
Eller i hvert fald har deres følelser i forhold til den mode of attentiveness to nonhuman
afdøde været så stærke at de har villet gøre noget nature; it signifies not so much an
awe or reverence of human powers,
godt for vedkommende. – Men hvordan skulle en idé but rather a reverence for those
om væsentligheden af en begravelse kunne opstå og forms that awareness takes when it
is not in human form, when the
sprede sig, hvis de ikke kunne tale sammen?
familiar human embodiment dies and
Så neandertalerne kunne tale?
decays to become part of the
Begravelsen tyder på en neandertalkultur der encompassing cosmos.
David Abram
har omfattet både en idé om en form for sjæl eller
The Spell of the Sensuous
noget lignende i den afdøde, og et sprog der var tilstrækkeligt symbolsk til at kunne håndtere død og begravelse. Når de har
gjort sig en sådan umage med begravelser, så må de have været i stand til at
knytte i hvert fald en proto-mytologisk beretning til dødsfaldet.
Og dét bliver interessant, både i forhold til sproget og til evolutionen,
og ikke mindst i forholdet til vores anatomi og vores hjerner.
Man mener nemlig ikke at neandertalerne havde særligt mange fonemer til deres rådighed på grund af anatomien i deres mund og svælg, og
generelt mener man derfor ikke at de havde symbolsk sprog. De var ikke i
stand til at sige ret mange forskellige lyde, fordi deres tungemuskulatur og
resonansrum ikke var lige så udviklede som vores. Så hvis neandertalernes
sprog var komplekst nok til at tale om en begravelse eller begrunde en begravelse – eller i det mindste at koordinere en slags begravelsesritual – så
betyder det at selv det begrænsede fonetiske potentiale som neandertalerne
anses for at have haft, må have givet mulighed for et relativt komplekst og i
hvert fald proto-symbolsk sprog.
Hvad evolutionen angår, så betyder det at enten har neandertalerne
også udviklet sig betydeligt, siden vores og deres veje skiltes en gang under
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homo erectus, eller også har sproget allerede på homo erectus’ tid været
langt mere sofistikeret, end vi lige har siddet og talt om.
Og så skrider hele din inddeling i småbørns- og barndomsepoke?
Det understreger i hvert fald de gigantiske
Sang, sprog og
usikkerheder som hersker på området!
virkelighed
Men hvis selv et begrænset antal fonemer var
Rhythms are a real giveaway,
tilstrækkeligt for at et relativt komplekst og om ikke revealing the domain-general
andet proto-symbolsk sprog kunne opstå, så må nature of mimesis like no other
demonstration. Rhythms can be
vores eget fonetiske potentiale i overvejende grad played out on any muscle
in any combination,
være opstået ud fra et æstetisk behov, nemlig vores system,
which shows how abstract
behov for at ”lege” med fonemerne og udvikle dem mimetic performances can be.
A rhythm is a perceptual template
af andre årsager end det rent verbalt-semantiske; that expresses temporal relations
it can originate in a sound, feeling
altså det betydningsmæssige.
or something seen, and it can be
Og det bekræfter så min hypotese om at musik played out vocally, manually, or
og sang – i høj grad for skønhedens skyld – har været with the whole body. Merlin Donald
A Mind So Rare
årsag til sproget, ikke omvendt!
Hvis et sprog med meget få fonemer har været tilstrækkeligt til en
kompleks kultur der for eksempel rummede begravelser og begravelsesritualer, så må sproget sidenhen – i takt med at det blev endnu mere komplekst og havde brug for endnu flere fonemer – have draget nytte af at vores lydlige æstetik og hang til varierede fonemer allerede havde frembragt
variationsmulighederne. Grunden til at vi har den hals og det resonansrum
i munden som vi har, og at vi kan frembringe alle de fonemer vi kan, er altså at det var en seksuel fordel at synge kønt og varieret. Og hos os må det så
have været en fordel i langt højere grad end hos neandertalerne, for de kunne klare sig med et sprog med langt færre fonemer, og alligevel have et tilstrækkeligt komplekst sprog til at foretage en begravelse.
Det skal jeg lige have igen: sangen og vores interne konkurrence i flokken om
at være den der kunne synge bedst – eventuelt, går jeg ud fra, i form af at kunne
imitere flest af lydene omkring os – skabte vores stemmer, vores tunge og vores resonansrum, og så fik ordene og FOXP2 et ”free ride” på den stemme som allerede
var på plads? Efterhånden som sproget blev mere komplekst?
Efterhånden som sproget fik behov for flere fonemer, nemlig! Dét er
den konklusion jeg drager af at neandertalerne ikke har kunnet sige særligt
mange fonemer, men alligevel kunne begrave deres døde med en form for
ritual. – Med mindre neandertalerne bare havde set en homo sapiens sapiens begravelse og tænkt: ”So ein Ding müssen wir auch haben”, og de gravfund vi har fra dem slet ikke er udtryk for neandertalernes egen kulturelle
eller sproglige formåen. Who knows?
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Ikke desto mindre vil jeg vende tilbage til McNeill og musikken og
påstå at det i høj grad var den der banede vejen for at de forskellige intelligenser eller domæner i hjernen som vi talte om før, kunne blive koordineret.
Sammensmeltningen af hjernens forskellige intelligenser? Dem havde erectus og neandertalerne ikke?
Det havde de nemlig ikke. Mener man. – Med mindre de alligevel har
været kvikkere, end vi går og regner med!
Vores moderne forhold til musik, hvor vi køber I påskeugen afholdes der en konkuri jojk – den samiske folkesang.
en CD og putter den i maskinen, er jo i virkeligheden rence
Sangerne synger uden instrumenthamrende forskruet, og det er først inden for de sene- ledsagelse eller egentlige tekster.
Inden deltagerne begynder, fortæller
ste 100-200 år – og kun i vores kultur – at musik er de, hvad deres jojk handler om. (...)
man jojker, synger man ikke bare
blevet noget man lytter til. For alle andre er musik Når
om en person eller et sted; sangen er
noget man selv skaber. Og når man skaber musik, så så at sige personen eller stedet. En fyr
i samedragt fortæller først, at han vil
bevæger man kroppen. Man koordinerer lyd, bevæ- jojke sin gamle Volvo Amazon. Men
det bliver ikke ham, der vinder
gelse, følelser, motorik, rytme og viden om den situ- konkurrencen.
National Geographic nr. 11, 2003
ation eller de naturfænomener man forsøger at eftergøre. Og man knytter det til mytologien og til de sociale relationer man har
til alle dem som indgår i dansen og musikken.
Alle hjernens domæner tages i anvendelse?
Derved udvikler selve musikken og dansen større kompleksitet, men
det gælder også for hjernen at jo mere specialiseret og komplekst indholdet
i dens domæner er, desto mere bliver der at integrere.
Det ældste musikinstrument vi kender, er en Ancoent Chinese flute-makers rapidly
complex and standardised
lille fløjte fra Slovenien som nogle neandertalere har developed
instruments capable of playng
lavet af en udhulet bjørneknogle, og den er omkring composed melodies in tune withth each
other. By the beginning of the 6
40.000 år gammel eller mere. En anden fløjte som er millennium BC, the flutes could play
close to a modern musical scale.
fundet i Tyskland, er skabt af mennesker der har very
(...)
fremstillet den af mammut-elfenben, og den er mel- From the oldest (8000-9000 year old)
to the latest flutes, the makers moved
lem 30.000 og 37.000 år gammel.
from a four-tone to a seven-tone scale.
By adding more holes to reduce the
Der er så dem der tvivler på at det virkelig kan interval between the tones they provære fløjter, måske er det bare knogler med huller i. duce, and altering the keynote (the
first note of the scale), the flutes could
Neandertal-fløjten er vist nok så ødelagt at man ikke be made to play increasingly expressive melodies.
kan få nogen toner ud af den, men fløjten af mamAncient flute-makers
New Scientist, 18 December 2004
mut-elfenben kan ikke alene give en lyd, når man
puster i den; lydene er stemt! De toner som kommer ud af fløjten, når man
spiller på den, stemmer med den pentatone-skala man ellers mest kender
fra Asien.
Den er 30.000 år gammel?
Eller 37.000, og det er jo næppe verdens første fløjte vi har fundet!
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Musikken har med andre ord også trukket på vores tekniske færdigheder med hensyn til at fremstille ting med hænderne. Men ikke nok med
dét; vores forfædre har eksperimenteret sig frem for at finde de toner som
lød bedst. Og dét som lød bedst, var formodentlig dét som svarede til de
toner de i forvejen sang. Og derfor er det naturligvis interessant at fløjten
stemmer med en toneskala vi kender fra nutiden. – Hvad var det vi beskrev
musik som i går?
Puls?
Mode-locking af puls. Med mere end én fløjte af den slags som vi har
fundet, har det været muligt at spille harmonier.
Vores forfædre spillede flerstemmigt for 37.000 år siden?
Og hvis de gjorde dét, må de også have sunget flerstemmigt! – Spørgsmålet er så, hvad der kom først: flerstemmig sang eller instrumentale harmonier? Jeg gætter på sangen.
Men dermed bliver det selvfølgelig også så meget desto mere interessant, at hvis fløjten har de toner den har, fordi vores forfædre ville have at
den lød på en bestemt måde, så betyder det også at de har haft en viden om
at lyden forandrede sig alt efter, hvor man placerede hullerne.
De har virkelig haft kontrol over lyden?
De har mode-locket puls med omhu, du! – Tænk på alle de fløjter som
er blevet lavet inden det lykkedes at ramme de rigtige toner!
Det næste som bliver interessant er så, om neandertal-fløjten også var
stemt eller ej, eller om den blot kunne lave tre eller fire forskellige toner. Jeg
tvivler på at nogen ved det. – Nå, vi var inde på før at dansen og sangen og
de kollektive rytmer medførte forskellige former for trance...
Og at vores forfædre var mere påvirkelige, end vi er
Kontakten til det
i dag, og at de alle sammen var en slags shamaner?
hinsides
Shamanisme kender vi fra jægersamlere der
ham eksisterer ganske simpelt
stadig praktiserer den. Typisk er der en oververden For
ikke den modsætning mellem sjæl
og en underverden som shamanen kan rejse til, og i og krop, som er resultatet af
Grækeres og Semiters forenede
de to verdener kan han eller hun påvirke eller for- anstrængelser for at simplificere
handle sig frem til, hvordan begivenheder skal forløbe virkeligheden. I den primitive
tanke hører kroppen med til livet,
her i ”mellemverden”, hvor vi befinder os. Shamanen vi kan sige, er den en del af sjælen;
derfor får man ved nydelsen af et
kan påvirke fremtiden eller få svar på ting som er dyrs kød noget mere end blot
næringssubstans, - man over”skjulte”.
flytter et fremmed livsprincip til
Altså i dét vi definerer som virkeligheden?
sin organisme. Naturmennesket
meget vel drage en linje
Præcis. Forskellen på nutidens shamaner og så kan
mellem kraften, som flyr håndens
for eksempel for 100.000 år siden, det er at i dag er greb, og den materielle fylde, som
vejer tungt til, men de to er blot
der typisk én eller to personer i stammen som har modsatte poler af en og samme
eksistens. (...)
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specielle evner som shaman og er udvalgt eller udpeget af ånderne til at
være stammens shaman. Dengang har de formodentlig alle været en slags
shamaner som hver især røg på en eller anden form for bevidsthedstrip, når
de gik i gang med at danse.
Drømmen og visionen er for ham
erfaringer, gennem hvilke han
Fordi de var mere påvirkelige?
fornæmmer en person lige så
Fordi deres sprog og begrebsverden kun så tydeligt som gennem ord og varme.
Inden for en sådan realisme kan
småt var i gang med at formulere, hvad der var der heller ikke fremkomme en
modsætning mellem
drømmerejse, og hvad der var ”virkelighed”. – Det er absolut
helhed og partikel. Et fodspor i
mulden eller et flygtigt glimt af
min påstand!
noget der bevæger sig, maner for
Stenalderens svar på Woodstock?
den primitive iagttager hele dyret
frem, - dyrets væsen og liv indeVar hippierne ikke netop ”getting stoned”?
holdes i sporet. I ørnens fjer ligger
alle fuglens ejendommeligheder
Shamanisme er med andre ord trance sat i system?
gemte lige fra dens mod og skarpOm det ligefrem er i system, ved jeg ikke, men blik til dens materielle åbenbaring
ritualiseret i hvert fald. Forudsætningen for at de som flyver.
Vilhelm Grønbech
Primitiv Religion
kunne komme med forklaringer på det de oplevede
under trancen, og at de kunne skabe myter baseret på forklaringerne, var at
de havde et komplekst sprog og evnen til en billedlig tankegang.
Vores forfædre begyndte at skille virkeligheden ud fra hallucinationerne og
drømmene? De andre bevidsthedstilstande? De brugte sproget til at koordinere indholdet af deres trancer?
Hvis det ikke netop var trancerne; drømmerejserne; den ændrede
bevidsthedstilstand der tvang dem til at skabe yderligere kompleksitet i
sproget!
Hvis de har oplevet forskellige ting, alt efter om de dansede eller
ikke-dansede, har de været nødt til at bruge sproget til at koordinere selve
virkeligheden. Det har også været forskelligt fra person til person, hvad de
oplevede; nogle så afdøde familiemedlemmer, andre noget andet. Derfor
var det gennem sproget vores forfædre havde mulighed for at blive enige
om, hvad de oplevede. Hvad der var drømmerejse, og hvad der ikke var
det. De forskellige bevidsthedsniveauer blev gradvist skilt ud fra hinanden.
Virkelighedsmæssig strukturel dybde over en periode på 200.000 år?
Sproget er forudsætningen for at vi overhovedet har en virkelighed.
Indtil sproget bliver komplekst og billedligt nok, findes skellet mellem virkelighed og ikke-virkelighed ikke. I hvert fald ikke så det kan deles med
andre. Og i første omgang var skellet ikke klarovert, det var intuitivt, og
myter og virkelighed og sang og forklaringer var én og samme ting: én stor
forholden sig til verden uden klarovre skel mellem ”genrerne”.
Vores jægersamler-forfædre er gradvist blevet klarover, hvornår de
gik i trance, og hvornår de var ”ved fuld klaroverhed”. Men det var først
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med den græske filosofi for omkring 2.500 år siden at forskellen blev formuleret med et rigtigt ord: virkelighed.
Platon?
Den gode historie
Især Platon, og muligvis et par stykker før
og virkeligheden
ham. Men indtil da var det ikke noget man talte om! Slægtens individualitet. Det
brede forhold til naturen som
Der fandtes simpelthen ikke ord for selve fænomenet kosmos er betingelsen for at folket
”virkelighed”. Men det var muligt at sætte ord på op- kan hævde sig så vel legemligt som
åndeligt; det kan vriste sit daglige
levelserne i de forskellige bevidsthedstilstande, og det brød ud af naturen, fordi det er
indviet i dens hemmeligheder, og
var muligt at beskrive eller berette om selve seancer- det kan bevare sin selvtillid, fordi
dette kosmos er folkets egen sjæl.
ne, men ikke at filosofere over hvad de var.
Men inden for denne store personSå nok et symbolsk sprog, og et billedligt sprog, men lighed danner der sig snævrere
jeg’er: Den ene slægt er kænguruikke abstrakt tænkning?
mænd, den anden emumænd, den
Hvilket generelt er kendetegnende for kulturer tredje solmænd. Det betyder, at i
den ene er forholdet til kænguruen
uden skrift. Myterne overleveres fra generation til kærnen i sjælen; klanen har
i sig, på samme måde
generation, genformuleres om og om igen og eksiste- kænguruliv
som kvægavleren er opfyldt af
rer i nuet gang på gang, men man kan ikke ”se på my- koens væsen. Disse mennesker
føler sig hverken ensidigt som
ten udefra”. Man kan ikke forholde sig til myten i sig mænd i den moderne betydning, ej
heller som dyr, men som et væsen
selv, reflektere over den som fænomen.
der står midt imellem og som har
begge former.
Man kan kun tage den for pålydende?
Vilhelm Grønbech
I den mundtlige kultur; dér, hvor man ikke har
Primitiv Religion
oplevet at læse en tekst; hvor man aldrig har haft muligheden for at se en
fortælling foreligge på skrift, så man kan lægge den fra sig og finde den frem
igen, uforandret, dér flyder mytologi og dét vi kalder ”virkelighed” ud i hinanden, og der er ingen der har formuleret, hvor skellet mellem de to ligger.
Det lyder også lige pludseligt vanvittig komplekst!
Det er kompliceret stof dette her! – I hvert fald i sin teoretiske form.
Det er Platons skyld at vi ikke kan finde ud af at kommunikere med analfabeter? – Eller i hvert fald forstå hinandens verdensanskuelser?
Og det var ham der brokkede sig over at skriften ødelægger vores
evne til at tænke! – Lad os vende tilbage til trancerne og dansen:
I takt med deres hallucinatoriske oplevelser, i takt med deres mulighed for at stille spørgsmål, og i takt med at sproget udviklede sig, har de
gradvist formuleret stadigt mere og mere komplekse mytologiske universer
der kunne forklare, hvorfor verden så ud som den gjorde.
Ren og skær mem-mutation?
Som har frembragt stadig mere komplekse myter og historier, hvor
hvert nyt element i historierne har knyttet sig til allerede eksisterende knudepunkter i beretningerne, og det hele har selvfølgelig fra egn til egn taget
form og indhold efter omgivelserne.
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Og det er den suppedas vores hjerner er blevet til i?
Det er den suppedas der har bygget vores hjerner! Og det er den suppedas der sidenhen har dannet grundlaget for vores religioner og videre
verdensforståelse: Jøderne muterede mytologi, shamanisme og mana til
monoteisme, grækerne muterede mytologi og mana til filosofi, kristendommen muterede hele baduljen; mana, mytologi, totem, monoteisme, filosofi
og shamanisme til Vesteuropa, og Muhammed muterede videre oven på det
hele. For at gøre en lang historie kort. – Er det ikke bemærkelsesværdigt at
af de tre grundlæggere af de monoteistiske religioner, der er Moses den eneste som ikke har været ude at flyve eller er steget til himmels? Til gengæld
forsvandt han op på et bjerg, hvor han talte med Guden i en sky, hm?
Med hensyn til evolutionen fører min argumentation altså til at spiritualiteten – det vil sige kontakten til de øvrige bevidsthedslag – var forudsætningen for vores moderne kognitive evner og den endelige udvikling af
det symbolske sprog. Og skæbnens ironi bliver derfor at spiritualiteten skabte det symbolske sprog. Det symbolske sprog opfandt den abstrakte tænkning og fornuften, og fornuften har de sidste 200 år gjort, hvad den kunne
for at tage livet af spiritualiteten.
Tidspendul? – Og nu er spiritualiteten – eller i hvert fald de religiøse memplexer – på vej tilbage? – Subkulturerne bliver mere og mere urkulturelle? Folkevalgte præsidenter bliver religiøse og urkulturelle? Religionen nærmest kvæler
debatsiderne i aviserne? Al vores teknologi til trods søger vi tilbage til rødderne?
Det er slet ikke nødvendigt at bombe os tilbage til stenalderen. Vi kan
sagtens finde vej selv! – Lad os vende tilbage til dét som Merlin Donald
kaldte mytisk kultur!
Med homo sapiens sapiens’ mytiske kultur fik hele opfattelsen af
verden; hele klaroverheden omkring verden, et nyt lag. Verden blev tolket,
simpelthen. Dét var den aldrig blevet før.
For vores forfædre var det gennem myterne verden skulle forstås, og
dét er det i og for sig stadig. Også for os. Derfor min egen mytologi. For
uden fortællinger giver verden ingen mening!
Og deraf religionens genkomst? Og overtroen?
Religion, videnskab, historisk klaroverhed. Vi har flere slags mytologier til at forklare forskellige ting med. I dag er de adskilt. Men indtil
grækerne adskilte mytologi og fornuft, nous; vores kritiske sans, for cirka
2.500 år siden, var det hele fedtet sammen. Der var kun én type forklaringsmodel til alle typer fænomener, og den forklaringsmodel var myten.
Men den var i sig selv et kognitivt kvantespring?

296

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

Og den forklarede alt fra menneskets oprindelse til medicin, til årsag
og virkning, til solens gang på himlen, til hvordan man skulle behandle hinanden og naturen, og til hvordan verden i det hele taget hang sammen. Og
myten var forankret i den fysiske virkelighed. Den udsprang direkte af de
fysiske omgivelser.
Hos jægersamlere ligger den kollektive myto- In fact, many of the phrases spoken
logiske viden; den mytologiske hukommelse typisk by birds are understood by reference to events that happened in
”ude i landskabet”. Myten og de fysiske omgivelser the Distant Time, events that coner kædet sammen, og landskabet har sin betydning i temporary Koyukon persons know of
kraft af myten. Landskabet er ikke til uden myten; through the innumerable Distant
Time stories that are told and relandskabet giver ikke mening uden myten, og myten told from one generation to another:
Once, during the Distant Time, a
overlever ikke uden landskabet.
Det er derfor det er så stor en katastrofe for starving man struggled in deep
spring snow, trying to reach a camp
”naturfolk” når de bliver tvunget væk fra deres land- called “Ts’eetee Tlot.” He was
områder: hele deres mytologi og verdensforståelse carrying a headband decorated with
elongated, ivory-colored dentalium
falder fra hinanden, hvis de ikke har adgang til at shells that reached the north
bevæge sig rundt i det fysiske landskab som myterne country through trade from distant
places on the coast. It was a hard
knytter sig til.
spring. The man became weaker and
En slags geografisk mnemoteknik?
weaker, until finally he collapsed in
Men det går begge veje. I en gylden fortid the snow and died. At that moment
he was transformed into a white
skabte forfædrene landskabet som det er, og uden crowned sparrow, and then he flew
myten er det der ikke.
on toward his destination. “Here is
Det var dét med de indfødte i Australien? Verden Tse’eetee Tlot, but it is too late.”
Anyone who listens to a whiteskulle synges til at eksistere? Ellers gav den ikke mening?
crowned sparrow today can still hear
Hos vores forfædre har det været en betingelse these melancholy words. And anyone
for verdens sammenhængskraft at myterne blev who looks closely will see the white
stripes on its head, remnants of the
genfortalt og genoplevet igen og igen. For vores dentalium shell band he carried to
forfædre var det i kraft af deres konstante rituelle, his death long ago.
In Koyukon belief, the other animals
verbale og musiske, memetiske interaktion med and the plants once shared a
omgivelserne at verden ikke faldt fra hinanden, og common language with human beings.
hungersnød eller naturkatastrofer brød ud. Myterne This was in the Distant Time
(Kh’adonts’idnee), a time during
fungerede som en bekræftelse af verden. De skabte which all living beings “shared one
orden i verden. De skabte genkendelighed, og de var society and went through dreamlike
from animals or
med til at udvikle sproget. Som menneske skaber vi transmutations
plants to humans, and sometimes
myter for at forstå den verden vi lever i, og helt kon- back again.”
David Abram
kret blev myterne brugt til at hjælpe med at navigere
The Spell of the Sensuous
rundt i det fysiske eller geografiske landskab.
Altså dét vi ville kalde det ”virkelige” landskab?
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Myten og sangen; det skabende ord, og landskabet og virkeligheden
var slet ikke skilt ud fra hinanden på samme måde som vi har det.
Ifølge en typisk skabelsesmyte kravlede forfædrene ud af jorden i en
drømmetid, altså en mytisk fortid og sang verden til at eksistere. Grænsen
mellem ”virkelighed” og myteverden var flydende. Myte og virkelighed
skabte gensidigt hinanden.
I modsætning til hos os, hvor myter nok er gode historier, men så heller ikke
mere?
Og hvor vi har et hulens besvær, hvis vi forsøger at få vores religiøse
verdensbillede og det videnskabelige verdensbillede til at passe bare nogenlunde sammen. – Hvordan var det Biblen begyndte?
I begyndelsen...
Med en smule kundskab i hebraisk
”Adam” betyder menneske på hebraisk. ”Ada- bliver følgende lille bid af Første
mah” betyder jord. ”Eva” – eller Chavah som hun Mosebog (kap. 1 vers 25-26) ganske
interessant:
hedder på hebraisk – betyder liv.
Gud dannede (verbum i ental) arter
”I begyndelsen var der en Ånd som talte ver- af vilde dyr og arter af kvæg og alle
den til at eksistere. Først lys og mørke. Så himmel og arter af jordens kryb;
og Gud så (verbum i ental), at det
jord. Så planter og dyr.
var godt.
Men Ånden så at der manglede noget. Der Da sagde Gud (verbum fortsat i
manglede et væsen som var en mellemting mellem ental):
dyrene og Ånden selv. Derfor skabte Ånden sammen Lad os (verbum i flertal) danne
mennesker i vort billede efter vor
med dyrene de to første mennesker og opkaldte dem lignelse. De skal herske over havets
fisk og over himlens fugle og over
efter jorden og livet.
De to mennesker levede uden selvklaroverhed kvæget og over hele jorden og over
alt kryb, der kryber på jorden.
som nøgne jægersamlere i et paradis, hvor de blot
JK
skulle plukke føden ned af træerne. Men de gjorde
ikke som Ånden sagde; de spiste af kundskabens frugt og blev selvklarovre.
De opdagede sig selv og deres egen krop, og de opdagede at andre kunne
se at de var nøgne. Desuden opdagede de forskellen mellem godt og ondt.
Derfor blev den talende Ånd vred, og de gemte sig for den. Men Ånden så
dem og smed dem ud af deres trancetilstand, ud af deres paradis, fordi de
var blevet mere intelligente og klarovre og havde opdaget sig selv. Derefter
måtte de arbejde hårdt for føden. Og som yderligere straf skulle kvinden betale for at de begge to var blevet mere intelligente: ved alle hendes fødsler
skulle hendes veer, og smerterne ved selve fødslen, være ubærlige!”
Du er ikke gået hen og blevet bibelfundamentalist lige pludselig, vel?
Nej, jeg er tværtimod gået hen og blevet dybt fascineret! – Af to ting:
Grunden til at det volder kvinder af arten homo sapiens sapiens så
store kvaler at føde, er som sagt at vores hoveder er så store. Alle andre pat298
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tedyr kan føde uden problemer. Chimpanserne sætter sig på hug, og så er
det næsten som at smutte mandler. Det er helt konkret vores klaroverhed,
vores intelligens, fremkomsten af vores store pandelapper og krøllede cortex der er den direkte årsag til at I føder med så stort besvær og så mange
smerter som I gør. Vi kan simpelthen ikke blive mere intelligente, end vi er,
for så bliver vores hoveder for store til at vi kan blive født!
Biblens beretning rammer rent faktisk plet?
Jeg er glad for at du siger ”rammer plet” og ikke ”er sand”!
På mærkværdig vis har oldtidens stenalderfolk skabt en myte som på
ganske subtil vis stemmer overens med vores evolution som den rent faktisk
forløb!
Og den anden ting som jeg finder dybt fascine- I det allerældste Tider var der intet
rende, det er at en stenalderkulturs skabelsesmyte Lys paa Jorden; alt var Mørke, og
man saa ikke Landene, og man saa
– til trods for at den er i modstrid med alle mulige ikke Fangstdyrene. Og dog levede
andre videnskabelige fakta, og til trods for at den har der baade Mennesker og Dyr paa
Jorden, men der var ingen Forskel
sine rødder i en fuldstændigt anden virkelighed – paa dem. Man levede i Flæng; et
fortsat danner rammen for såvel udenrigs- som inden- Menneske kunne blive et Dyr, og et
Dyr kunde blive til et Menneske. Der
rigspolitikken i verdens førende atommagt! – Er dét var Ulve, Bjørne og Ræve, men saa
snart de blev til Mennesker, var de
ikke fascinerende?
alle ens. De kunde vel have forskelSkræmmende ville jeg hellere kalde det! – Myten lige Vaner, men talte alle det samme
Sprog, levede i samme slags Huse og
har formået at koble sig sammen med de rigtige memer?
og jagede paa samme Maade.
Men er det ikke dybt fascinerende alligevel? På Telte
Saaledes levede man her paa Jorden i
tværs af tid, på tværs af kultur, på tværs af alle mulige de allerældste Tider, Tider, som
videnskabelige erkendelser og teknologiske opfindel- ingen mere forstaar. Det var den
Gang, Trylleord blev til.
ser, så har selv vores kultur sine rødder i stenalderen!
Inuitkvinden Nalungiaq
Knud Rasmussen, Den store slæderejse
The Stone Age is alive?
Alive and kicking, du!
Trods alle de ting der gør os forskellige, så kommer vi samme sted
fra, og vi har de samme mytologiske behov! Det er da dybt fascinerende!
Og selvom man selvfølgelig ikke kan bruge Biblen som forklaring på
verdens indretning, så er der også en anden myte som er historisk interessant i forhold til vores fælles baggrund: hvis jeg siger Noah, hvad siger du
så?
Syndfloden?
Stort set alle oldtidens kulturer – altså de kulturer vi kender til i tiden
lige inden kristendommen opstod – havde en syndflodsmyte. Platon skrev
om Atlantis som sank i havet. Babylonierne fortalte myten om guden Ea der
skabte en oversvømmelse og reddede en enkelt udvalgt mand og hans familie. – Hvad var det der skete med klimaet for 80.000 år siden?
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”Du mand fra Shuruppak, UbaraDet blev koldere?
Under istiden var en stor del af jordens vand- Tutus søn, nedriv dit hus, og byg et
skib, opgiv din velstand, og red dit
masser frosset og befandt sig på landjorden. Derfor lå liv, vend dig fra rigdom, frels livet,
havoverfladen lavere end i dag. Kyststrækningerne bring afkom af alt levende om bord
på dit skib. Det skib du skal bygge,
lå ikke hvor de gør nu. Landarealerne var større.
dets mål skal være nøje afstemt,
Men for cirka 10-15.000 år siden blev klimaet
dets bredde skal være lig dets
varmere igen, og hvad sker der med is, når vejret længde, det skal være overdækket
ligesom vandet under jorden.”
bliver varmt?
Jeg forstod dette og sagde til min
Den smelter?
herre Ea:
Og hvor vil folk helst bo: inde midt i landet; ”Herre, jeg vil adlyde det som du
midt i skoven og på savannen, eller ude ved vandet befaler mig, jeg har lagt mig det på
og langs floderne, hvor der er vand og fisk og økolo- sinde, og jeg vil gøre således. Men
hvad skal jeg svare byens folk og de
gisk variation og udsigt til alle sider, og hvor en rækældstes råd?”
ke dyr kommer hen for at drikke?
Ea tog til orde og talte, han sagde til
Vi slår os generelt ned langs kysterne? De synd- mig, sin tjener:
flodsmyter som eksisterer den dag i dag, stammer fra de ”Du skal bare sige til dem: Enlil har
vist fattet modvilje mod mig, derfor
oversvømmelser der kom, da klimaet blev varmere? De kan jeg ikke bo i jeres by, jeg kan
skulle i så fald være 10-15.000 år gamle?
end ikke sætte min fod på Enlils
Det er mit gæt. Mit kvalificerede gæt. Og hvis jord, jeg vil drage ned til Apsû og
jeg har ret, så betyder det at mange af de væsentligste bo hos min herre Ea. (...)”
Gilgamesh
kilder til vores egen fortid i dag befinder sig nogle
kilometer ude i vandet. De mest interessante oplysninger om os selv ligger
på havbunden.
Atlantis sank virkelig?
Men pyramiderne blev ikke bygget af rumvæsner!
Det varmere klima har både betydet at det be- At en stamme kender til begivenheder
indtraf i en fjern fortid, fordi den
gyndte at regne mere, og at vandstanden i havene som
har levet videre i den mundtlige tradisteg. De fleste steder formentlig ganske langsomt og tion, illustreres, ifølge arkæologen
Flood, af, at visse aboriginee
uden den store furore. Men adskillige steder – og for- Josephine
stammers skabelsesmyter indeholder
mentlig spredt ud over hele kloden – har der været bemærkelsesværdigt præcise beskrivelser af havbunden i det tasmanske
tilfælde af smeltevandsfloder som pludselig er brudt hav syd for Australien, samt skildrinigennem et naturligt dige og har omskabt en beboet ger af hvordan havet afskar landforbindelserne mellem fastlandet og
flodseng, en indsø eller et kystområde til hav i løbet mange af øerne ud for nord- og sydaf ganske kort tid. Og også derfor har vi fælles myto- kysten. (...) Sidste gang aboriginee’ernes forfædre kan have gået der var for
logisk arvegods!
cirka 10.000 år siden, lige inden jorden
Som i en eller anden grad giver mening den dag i endeligt blev oversvømmet da vandet
steg, fordi islaget smeltede i slutnindag, selvom det er udsprunget af en stenalderkultur?
gen af istiden.
Robin Dunbar
Hvor forholdet til ”virkeligheden” var en helt
Grooming, Gossip
and the Evolution of Language
anden end i vores kultur i dag –
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Tankevækkende...
– og hvor træerne og havet og himlen og floden og klippene og dyrene havde en sjæl, ligesom menneskene havde; vandet steg, fordi det havde
en grund til at stige. Eller fordi guderne besluttede at det skulle stige.
Og vi har genfortalt historien lige siden?
Generation efter generation. Ved lejrbål efter lejrbål. For det var sådan
vi forstod verden. Der var en sammenhæng i verden som vi var en del af.
Det var en verden som vi kunne kommunikere med. På et dybere plan end
det giver mening for os i dag.
I begyndelsen var
Gennem genfortællingen og de ritualer som
gentagelsen
knyttede sig til genfortællingen, stod generation efter
generation i direkte forbindelse, ikke alene med ver- Månens cyklus blev analyseret, husket
udnyttet til praktiske formål henved
den, men også med forfædrene som skabte verden. og
15.000 år før agerbrugets opfindelse.
Gennem myterne blev man igen og igen forbundet Så forstår man bedre den betydelige
rolle, månen spiller i de ældste
med helheden omkring sig.
mytologier, og især forstår man den
Om og om igen? Det er derfor, børn elsker at høre kendsgerning, at månesymbolikken i
et og samme ”system” har sammenden samme historie om og om igen?
knyttet så forskellige realiteter som
vand, vegetation, slange,
Det giver tryghed. Historien bliver et kognitivt kvinde,
frugtbarhed, død, genfødsel osv.
Mircea Eliade
pejlemærke, fordi den gentages. Vi andre keder os
De religiøse ideers historie, 1976
gudsjammerligt tredje gang TanteTut og De Ti Glade
Kattekillinger kommer hjem fra bondemandens bondegård. Men for den
hjerne der ikke er blevet provokeret til at synes om forandringer, og i den
kultur, hvor teksten ikke kan hentes frem på skrift, når man har brug for
den, dér giver gentagelsen en ramme at forstå verden igennem. Den bliver et
framework som alle andre oplevelser kan placeres i forhold til.
Et memetisk knudepunkt?
Vi andre har det jo i og for sig også: vi går på arbejde hver morgen og
kommer hjem hver aften. Så spiser vi og ser tv-avis. Indholdet i skabelonen
er mere omskifteligt end det nogensinde har været før, men skabelonen for
vores liv handler om gentagelse og genkendelighed. Hvis tv-avisen pludselig en aften kun bestod af ét langt indslag med én lang kameraindstilling, så
ville vi ikke forstå det som en tv-avis, uanset om der så skete en nok så vigtig
verdensnyhed lige for øjnene af os. Hvis vi ikke fik både mellem-speaks og
interviews og en vejrudsigt til dessert, ville vi så ikke sidde tilbage med en
følelse af at noget var ”forkert”?
Vores liv ordnes og forstås i forhold til en række gentagelser. Ellers
falder det meningsmæssigt fra hinanden.
Og det er dét der er ved at ske i øjeblikket? Vores sidste rest af connection
med vores forfædre forsvinder? Det er dét der er homo liquens?
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Ja, det er dét der er homo liquens. Både cirku- Han fastlagde året, bestemte dets
inddeling, for hver af de tolv
lariteten og lineariteten ophæves.
måneder satte han tre stjerner.
Og bliver kaotisk?
Da han havde planlagt forløbet af
Og voldsomt turbulent.
årets dage, grundfæstede han
Myterne blev fortalt for at få styr på kaos. For Neberu’s (Merkurs) stade til at
markere deres rettesnor, så at ingen
at skabe mening. For at vores nye klaroverhed kunne
skulle fejle, ingen være sen; og
indgå i naturens kaos. Formulere kaos. Og dermed samtidig oprettede han Enlils og Eas
undgå at blive afkoblet fra omgivelserne. Undgå at stader.
blive kastet ud i uhåndterbar turbulens. Det var dét Han dannede porte i begge himlens
sider, satte stærke slåer til venstre
myterne blev fortalt for at afværge: oversvømmelse, og til højre, af hendes bug gjorde
skovbrand, jordskælv, dårlig fangst, tørke; begiven- han himlens bue.
heder som én gang for alle kunne ødelægge livsbetin- Han lod Sin (måneguden) vise sig
dér, betroede ham natten, han gav
gelserne, sådan som man ellers lige havde lært at leve
ham nattens juvel til at afmærke
i harmoni med dem.
dagene:
Vi er udviklet til gentagelsen? Det var gentagelsen, ”Hver måned uden ophør skal du
vores forfædre skabte og levede i, og som vores hjerner og komme frem som et diadem, i
månedens begyndelse, når du lyser
kognitive kapacitet er kommet af? Vores forfædres tidsop- over landet, lyser du med horn for
fattelse var cirkulær?
at afmærke seks dage, på den
Det var hele deres verden. Alt var præget af syvende dag skal diademet være
gentagelse. Månens cyklus. Årstidernes kommen og halvt, på den femtende dag skal du
stå over for solen: det er månedens
gåen. Solens gang på himmelhvælvet. Naturens ryt- midte.
me. Og repetitionerne blev genspejlet i familien, hvor Så, når Shamash ser dig fra horigeneration fulgte generation. Vores myter er vokset sonten, skal du aftage, vokse baglæns på rette vis.
ud af den puls som vi selv er en del af; som vi selv er Ved nymåne skal du nærme dig
skabt af.
solens bane, så du på den tredivte
Kendetegnet for kulturer med en cirkulær tids- dag mødes med solen, du skal
opfattelse er at begrebet ”forandring” simpelthen ik- ledsage solen.
Fra Enuma Elish
ke eksisterer. Når noget ”nyt” sker, så fortolkes det
Babylonisk skabelsesepos
fra det 2. årtusinde fvt.
som en afvigelse fra den normale orden; en orden som
snart vil indfinde sig igen. Der eksisterer udelukkende ”genkomst”.
Derfor gør det heller ikke så meget at man fortæller de samme myter om og
om igen?
Det bekræfter tværtimod at verden er i balance! Gentagelse er godt!
Og dét får betydning i forholdet til fremtiden. For i kulturer med en
cirkulær tidsopfattelse eksisterer vores begreb om fremtiden nemlig ikke.
Selvfølgelig er der noget der er ”i morgen”, og formodentlig er der også
noget der er ”dagen efter i morgen”, men begrebet fremtid eksisterer simpelthen ikke.
Som klarovert formuleret begreb?
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Der findes et ”regntiden kommer efter at de Recently, there was discovered in
what may turn out to be
sorte fugle er fløjet over bjergene”, og et ”når tørken Australia
the earliest human art: a series of
er forbi, holder vi fest og udveksler jomfruer med circles engraved on a 130 foot
sandstone monolith that takes us
nabostammen ved første nymåne”. Men det er alt back seventy-five thousand-years—
man’s first acknowsammen netop kendetegnet ved at til næste år ved archaic
ledgement of the Great Pattern
samme tid, så gør vi nøjagtigt det samme igen! Frem- that he read everywhere, the everturning Wheel.
tiden som et kommende tidsrum med et ocean af
Thomas Cahill
Gifts of the jews, 1998
muligheder for at skabe eller forbedre sine forhold;
for at forandre verden eller opleve noget andet; noget nyt, dét findes ikke.
Verden er i orden, når den er som den er. – Cirklen er vel også netop et af de
mest gennemgående symboler i tidlige kulturer? Solen er noget af det som er hyppigst afbilledet? – Om det så forestiller livets cyklus, eller at solen er rund?
Et held at Vorherre ikke gjorde Solen firkantet, hva’?
Når han nu var i gang med at udtale verden...
Det genetiske jeg
I de samme kulturer er individets verdenscenFor hans syn kommer der da ikke
trum gruppen eller familien, mere end individet i sig til at stå en menneskehed, sammensat af en hob enkeltpersoner
selv er det.
som ligner hinanden i det væsentMennesket har nok opdaget det relationsbe- lige – og er forskellige i alt det
uvæsentlige som gør mennesket til
stemte hvem-jeg, men det er familiens ve og vel som det han er. Han ser kun indiviMen individualitet er for
tæller; gruppens overlevelse, ikke individets. I øvrigt dualiteter.
ham givet i en slægt eller klan, det
ville man som individ dø, hvis man pludselig skulle vil sige en gruppe fæller, der har
samme opgaver og samme ansvar,
klare sig alene som jægersamler. Udstødelse af grup- kammerater som i livskampen,
hvad enten den er rettet mod
pen er det samme som døden, simpelthen.
naturens hårdhed eller mod
Samtidig findes oplevelsen af gentagelse netop menneskers fjendskab, står og
falder med hinanden.
også i familien og gruppen, i form af den ene generaVilhelm Grønbech
Primitiv religion
tion som følger efter den anden. Forfædrene lever
videre, enten som ånder eller genfødte i næste generation. Heller ikke dér
eksisterer altså begrebet ”forandring”.
Så selvom der gradvist opstod selvklaroverhed og et hvem-jeg, så var
det ikke løsrevet fra flokken, og den abstrakte idé om individet var ikke opstået endnu. Den enkelte person blev defineret ud fra hans eller hendes relationer til resten af gruppen som søn, mor, søster eller far og så videre, ikke
som en selvstændig og autonom ”enhed” med unikke potentialer.
Flokken var et skalafrit netværk som ingen kunne løsrive sig fra?
Uden forbindelserne til de andre var man ingenting. Det var i høj
grad de andre der afgjorde, hvem man var.
I jægersamler-kulturen er de nok klarover at den ene har et bedre
fiske-mana end den anden, eller at hende med kæmpepatterne har et bedre
amme-mana end hende den flade. Eller den ene jæger har bjørnetotem, og
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den anden er en ørn. Men de har ikke defineret hverken sig selv eller hinanden ud fra, hvad man har præsteret som individ gennem personlige, klarovre, frie valg. Man er født med dét man har; man er født til den man er;
ens mana er også ens skæbne, og skæbnen kan man ikke løsrive sig fra.
Meget upoetisk udtrykt kan man sige at individet er defineret ved
sine gener, ikke sine memer. Sin relation, ikke sin individuelle kontribution.
Det er flokkens memer, og hver især har man sin kollektivt vedtagne eller
mytologisk forklarede rolle.
Det er dét der er forskellen mellem barndomsepoken
Trangen til at tale
og pubertetsepoken, hvor man løsriver sig og skaber sit
med sine
personlige memplex?
potteplanter
Og det kommer vi til om lidt. – Men vi skal lige
Da det blev Nat, Boutiken var lukket
tilbage til det med virkeligheden.
og Alle tilsengs, paa Studenten nær,
Som ikke var blevet formuleret eller klarover endnu? gik Nissen ind og tog Madames Mundlæder, det brugte hun ikke naar hun
Vi talte om animisme før.
sov, og hvor i Stuen han satte det paa
Gjenstand, der fik den
Vores forfædre tillagde deres omgivelser samme nogensomhelst
Maal og Mæle, kunde udtale sine
Tanker og Følelser ligesaa godt, som
egenskaber som de kendte fra sig selv og hinanden?
Madamen, men kun een ad Gangen
Og nu skal vi så lige være skrækkeligt politisk kunde have det, og det var en Velgjerning, for ellers havde de jo talt
ukorrekte et øjeblik og have fat i vores egne rollinger hverandre i Munden.
igen. Al forskning viser nemlig at moderne børn i 3- Og Nissen satte Mundlæderet paa
Bøtten, hvori de gamle Aviser laae: ”Er
4-års-alderen udmærket er klar over, hvad der er le- det virkeligt sandt,” spurgte han, ”at
De ikke veed, hvad Poesi er?”
vende og døde ting, altså dét som på engelsk hedder ”Jo, det veed jeg,” sagde Bøtten, ”det
saadan Noget som staaer paa
animate og in-animate objects. Alligevel er den typiske er
Nederdelen af Aviserne og klippes ud;
3-årige overbevist om, at hvis man er faldet over sto- jeg skulde troe, at jeg har Mere af det
indeni mig end Studenten, og jeg er
len og har slået sig på den, så er ”stolen dum!”.
kun en ringe Bøtte mod Spækhøkeren.”
H.C. Andersen
De bliver vrede på stolen, selvom de godt ved bedre?
Nissen hos spækhøkeren
– Ligesom jeg bliver vred på min computer?
Samtidig supplerer de dét, vi som voksne betragter som den virkelige
verden, med usynlige venner som har tanker og følelser der ikke må såres.
Der er også monstre under sengen som deres far skal stå op midt om natten
for at jage væk, og de små frygter også – seriøst – alskens ulykker, hvis de
træder på stregerne mellem fliserne. – Et ritual som godt nok først dukker
op, når de er blevet så sikre på fødderne at de kan hoppe fri af stregerne.
Vores hjerner er, takket være vores forfædre, hardwired til overtro?
Der er efter min bedste overbevisning direkte The very idea of randomness and
forbindelse mellem ungernes leg på fliserne og præs- chance is of quite recent origin; in earlier
times, there was no way of even
tens præk på prædikestolen. Det ene er genetisk ani- suspecting that some event was utterly
misme, det andet er memetisk og muteret til næsten random; everything was presumed to
mean something, if only we knew what.
ukendelighed.
Daniel C. Dennett
Breaking the Spell, 2006

304

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

Det kræver bare et trænet øje at se sammenhængen?
Og derfor er min pointe – som du allerede har antydet – at hvis sproget har en genetisk komponent; hvis generne giver os lyst til at suge sproget
til os som en tørstig svamp fra vi bliver født, og indtil vinduet smækker i,
når vi er 7 år gamle, hvad taler så imod at vores gener har bygget en hjerne
som hungrer efter at se væsener og personligheder i døde ting? Giver os en
helt grundlæggende følelse af samhørighed med vores omgivelser, en samhørighed som det er lykkedes vores moderne såkaldt ”fornuftige” kultur at
tage livet af?
Jeg behøver alligevel ikke at skamme mig over at jeg Der sker jo det, at når religion, køn,
nationalitet og kærlighed bliver dekonskælder ud på computeren?
strueret, så dukker de op igen i nye
spil. Alt det, man troede dødt, kommer
Det beviser kun at du er et menneske!
tilbage på ny: satanismen, det gotiske,
Problemet opstår først den dag, den også begynder det nyreligiøse, nationalismen og
fundamentalismen.
at skælde ud på mig?
Karen Lisa Salamon
Information, 9.juni 2006
Så har vi balladen!
Jeg ved at jeg vil få en del folk på nakken ved at antage at vi er ”fødte
animister”; det er lettere at forklare os som ”forudsætningsløse”, når vi bliver født, og så antage at trangen til at se intention i døde ting, er et kulturelt
fænomen som er tillært. Men vores gener har bygget vores hjerner, og dét
har de gjort ind i en kontekst. Den kontekst hed gruppe og myte og natur
og lyde og dans og kult og ritualer og animisme og sprog og en bestandig
kamp for at være den der klarede sig bedst. I konteksten! Konteksten har favoriseret dem der havde visse evner og visse anlæg. Og vi gættede tidligere
på at den første animisme var i hvert fald 500.000 år gammel.
Det er indlejret i vores hjerner?
Jeget og humoren
Ikke animismen i sig selv, men formentlig trangen til at se intention overalt omkring os.
Der var en gang en lille bitte Myg,
Deraf troen på krystaller og healing og alskens new- der fløj ud i verden. Den var saa lille,
at den troede, Menneskene slet ikke
age hurlumhej?
lagde Mærke til den. Men da den
Bingo! – Har du nogensinde spekuleret over, blev sulten, satte den sig paa
Haanden af en Dreng, og medens den
hvilken form for humor de havde i stenalderen?
sad der, hørte den en sige:
”U-uh, den væmmelige Myg! Skynd
Det kan jeg ikke sige at jeg har, nej.
dig og mas den!””
Det har jeg.
Men da kunde myggen pludselig tale
og svarede saaledes, at Drengen
Det kan efterhånden ikke undre!
hørte det: ”Aa, skaan mit Liv, skaan
Er det ikke også ved at være tid til en pause?
mit Liv! Jeg har en lille Dattersøn,
der vil græde, hvis jeg ikke kommer
Mon ikke!
hjem.”
Vi er færdige med barndomsepoken lige om Tænk, saa lille og dog Bedstefader!
Fra: Knud Rasmussen
lidt. Så må vi se om kaffemaskinen er blevet repareDen Store Slæderejse
ret derude!
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Dét ville godt nok være skønt!
Humor er selvfølgelig et lidt sjovt – sjovt! – begreb at tage med ind i
evolutionsforløbet, men tænk over det fra en ontogenetisk synsvinkel: det
mindre barn har endnu ikke udviklet, hvad vi som voksne forstår som en
humoristisk sans. I parallel til klaroverheden om at-jeg er, så handler det
mindre barns humor meget om det at sige et eller andet, ikke ”hvordan” historien fortælles. Det er sjovt at sige ”prut”, eller at sige ”mor er dum”, ikke
hvordan. Det er mest sjovt, fordi det er forbudt. Der er ingen psykologisk
indsigt i det mindre barns vittighed. Men det kommer der! Barnets vittigheder udvikler sig gradvist til gåder. Det bliver sjovt at få bragt modparten
– ofte en voksen – på glatis, så barnet kan grine ad den andens uvidenhed.
Manifestation af jeget?
Eller i hvert fald en opdagelse af du’et. Humoren afspejler og udvikler
kompleksiteten i individets psykologiske og kulturelle indsigt. I takt med at
barnets referencerammer udvides, udvikler vittighederne sig fra det sproglige fjolleri – Else-pelse-pølse-snak – til at handle om situationer og bestemte
typer mennesker. – Kan du huske historien om Sarah og Abraham?
Ikke…
Oldtidshumor!
Abraham og Sarah har ikke fået nogen børn, og nu er Sarah 90 år
gammel og har det ikke længere ”på kvinders vis”. Og Abraham er ikke just
en dag yngre. Nu sidder så Abraham en dag i sit telt i Mamrelund, og ud af
ørkenens hede træder tre mænd. De kan fortælle Abraham at Sarah snart vil
føde ham en søn.
Men mens mændene diskuterer dette her, så står Sarah og lytter.
Uden at de ved det. Og hvad gør Sarah?
Griner?
Det er simpelthen så morsomt at Sarah ikke kan lade være med at
grine.
Vittigheden ligger ikke i, hvordan det bliver fortalt at hun skal føde et
barn, men – fordi hun er så gammel – at han siger det. Og historiens morsomhed ligger desuden i – ikke hvordan den bliver fortalt – men i at hustruen står og lytter til en samtale der ikke var ment for hendes ører.
Det er lidt ”forbudt”?
For os andre er historien nok meget sød, men for 3000 år siden må
dette her have været den rene farce! Manden taler med selveste Vorherres
udsendte og de tror at de kan tale i fortrolighed, men så står konen lige
omme bag forhænget og lytter!
Som koner altid har gjort?
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Ren sitcom! Vi kender historien fra en nedskrevet, religiøs tekst, hvor
den har sin egen ret stive form, og vi er vant til at høre den andægtigt i kirkelig sammenhæng. Men oprindeligt blev den fortalt med indlevelse og
entusiasme og fortælleren har fået sine tilhørere til at både gyse og grine:
der er nogen der ved noget, nogen andre ikke ved, at de ved! Og egentlig
må hun slet ikke stå og lytte!
”Ih-hvor-er-det-sjovt-agtigt”?
Vi er svære at imponere, hva’?
Det er bare vanskeligt at forestille sig at det skulle være så sjovt som du siger.
Fordi du har set både Monty Python og Seinfeld i mellemtiden, og din
udstrakte gudsfrygt kan ligge på et sammenfoldet frimærke. – Hvad så med
historien om kundskabens træ? Mennesket får at vide af selveste universets
Skaber – som er både almægtig og kan blive vred i guddommelige proportioner – at uanset hvad, så må de ikke spise af æblet!
Og hvad gør de: spiser af æblet!
Kom ikke og sig at dét ikke har været en historie der er blevet både
gyst og grinet godt ad rundt om beduinernes lejrbål for 3-4000 år siden! –
Først spiser kvinden af æblet, og så lokker hun manden bagefter!
Med al sin kvindelige list og sine tarvelige tricks, og til sidst render de nøgne
rundt og gemmer sig for en Gud der ved alt? V
Og da han har fundet dem og smidt dem ud af paradiset, så sætter
han sig i al sin guddommelige vælde og syr tøj til dem! Det er sgu da humor!
Sådan er jeg bare ikke lige vant til at opfatte Biblen...
Det er, fordi vi er blevet så ”oplyste” og veluddannede i mellemtiden.
Dengang historierne blev til, da var de en del af en virkelighedsopfattelse
der ikke var nær så kompleks og specialiseret som vores. En virkelighedsopfattelse, hvor mytologi, tro, overtro, samhørighed med naturen og medmennesket, dans, sang, dogmatik, sandhed, guddommelig inspiration,
underholdning, påhit og slet og ret den gode historie, slet ikke var delt op
på den måde de er for os i dag.
De mennesker vi læser om i Det gamle Testamente, forstod simpelthen deres
omgivelser på en anden måde end os?
I hvert fald de tidligste af dem. Men med den kultur som skabte Det
gamle Testamente – og med grækerne som skabte filosofien – opstod vores
moderne vesteuropæiske verdensforståelse, og det er dét vi skal tale om i
pubertets-epoken! – Din tur!
____________________________
V: Der er en meget simpel årsag til at Adam var nødt til at spise af æblet, da først Eva havde forsynet
sig: Mænd hader, når kvinder er mere intelligente end dem selv!
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Hvad?
Barndomsepoken i
Hvad handlede barndomsepoken om?
overskrifter
Den tilbagevendende overhøring?
“Al sand Visdom findes kun fjernt
Jeg vil være sikker på at du fik det hele med.
fra Menneskene, ude i den store
Arkaisk og de første homo sapiens sapiens.
Ensomhed, og kan kun naas gennem
Lidelser. Savn og Lidelser er det
Og?
eneste, som kan aabne et Menneskes
Den første del af epoken gik fra for omkring 500.000 Sind for det, der er skjult for andre.”
år siden og frem til for 100-200.000 år siden og svarer til Man bliver ikke Aandemaner, blot
fordi man selv vil, men fordi visse
en moderne 2-5-årig. Anden del startede for 200.000 år mystiske Kræfter ude i Universet
siden, hvis man knytter sig til mundens og halsens ana- giver en det Indtryk, at man er udvalgt; og denne Udvælgelse faar man
tomi, men den startede for 100.000 år siden, hvis det er som en Aabenbaring i Drømme.
Fra Knud Rasmussen
FOXP2 man går efter, og så strækker epoken sig frem til
Den Store Slæderejse
landbruget blev opfundet, og udviklingen blev sammenlignet med den udvikling moderne børn gennemgår fra de er 5 til de er 12. Med
hensyn til deres klaroverhed. I Europa fortrængte eller udryddede vi neandertalerne, og andre steder gik det ud over homo erectus. Fordi vi var de mest intelligente.
For 30.000 år siden var der kun os tilbage, for
...og ført af Ånden var han ude i
12.000 år siden havde vi indtaget hele det amerikan- ørkenen i fyrre dage...
Lukas evangeliet 4:1
ske kontinent og for 4.500 år siden var vi også på
Grønland. – Videre!
Det betød at der efterhånden opstod forskellige kulturer, forskellige steder på
kloden; vores memplexer blev forskellige. Individet blev klarover ”at” han er, og
senere ”hvem”, men det var et hvem-jeg som ikke var løsrevet fra flokken. Det var
relationsbestemt. De opdagede gradvist deres egen indre verden, niveau seks i
theory of mind.
Og?
Tiden og verden blev opfattet cirkulært, og vi sladrede endnu mere end før.
Vi sang og dansede og lavede musikinstrumenter, og vores sprog blev til sprog i
moderne forstand, altså symbolsk.
Er vi ved at have fået svar på de mysterier vi indledte med i morges?
Et par af dem er da i hvert fald opklaret! – Det første med stemmerne og at vi
kan kløjs i maden, det skyldes sangen og æstetikken. Muligvis onomatopoietika. Det
andet mysterium... det var at vi har en medfødt sans for grammatik. Det skyldes
dansen og vores sans for rækkefølgelighed?
Det hænger sammen med vores fremstilling af værktøj og med evnen
til at kunne klare komplekse handlingsrækker. – Hvorfor fægter vi med
armene, når vi taler i telefon?
Fordi det var sådan vi begyndte med at kommunikere? Og i starten var det
spontant, for der var ikke nogen fri vilje til at gøre det med?
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In New Guinea I’ve lived with real
Og fjerde...?
hunters, men who recently emerged
Hvorfor kom den kulturelle eksplosion og hulemale- from the Stone Age. Conversations at
go on for hours over each
rierne først for 50.000 år siden, hvis de havde sprog inden? campfires
species of game animal, its habits, and
how best to hunt it. To listen to my
– Fordi... hvad?
New Guinea friends, you would think
Det er ikke til at give et entydigt svar. Det kan that they eat fresh kangaroo for dinner
every night and do little each day
have været klimaet som tvang dem til at tænke sig om except hunt. In fact, when pressed for
most New Guinea hunters
på andre områder. Det kan have været myterne som details,
admit that they have bagged only a few
opstod. Det kan have været selvklaroverheden og kangaroos in their whole lives. (...)
Studies of most modern hunterden usikkerhed den medførte, som fremprovokerede gatherers with far more effective
than early Homo sapiens
mere komplekse myter, og det var så dem der ledte weapons
show that most of a family’s calories
til billeder og tegninger. Det kan have været noget comes from plant food gathered by
women. Men catch rabbits and other
helt ottende. Det kan også være at nogle endnu tidli- small game never mentioned in the
gere malerier befinder sig på havets bund, simpelt- heroic campfire stories. Jared Diamond
The Third Chimpanzee, 1992
hen fordi havets overflade lå lavere for 70-80.000 år
siden, og vi ikke har fundet malerier og figurer som er ældre end 35.000 år.
Men der var faktisk en ting jeg var i gang med at undersøge, da mine
nære pårørende havde den godhed at få mig indlagt her, og derfor har jeg
ikke fundet noget svar på det. Men det handler om, hvornår hele menneskeheden havde sin sidste fælles forfader. Eller ”formoder”. Der er nemlig
noget der ikke stemmer:
Det siges at der for omkring 20.000 eller 30.000 år siden indtrådte en
”genetisk flaskehals”; der skete en naturkatastrofe, eller at der af andre
årsager kun var meget få mennesker tilbage, måske så få som omkring 1.000
individer.
På hele jorden?
Og at vi alle sammen stammer fra denne ene meget lille gruppe.
Andre siger 10.000 individer. Men det kan ikke stemme. For de oprindelige
folk i Australien har været der i 70.000 år. Eller i hvert fald 50.000 år. Og alle
vi andre er ikke efterkommere af australierne.
Vi stammer fra Afrika?
Som også australierne gør, og i Afrika er der stadig større genetisk
variation mellem de etniske grupper, end der er mellem samtlige etniske
grupper på resten af kloden. Hvilket beviser at homo sapiens sapiens opstod i Afrika. Resten af kloden, inklusive Australien, er altså blevet befolket
af en relativt lille gruppe afrikanere.
For 80.000 år siden? Ikke for 20.000 år siden?
Så der er noget der ikke stemmer. Med mindre flaskehalsen; de 1.000 individer som vi alle nedstammer fra, fandtes i Afrika for over 100.000 år siden.
Hvor ved man dét med de 1.000 individer fra?
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Fra studier af de mitokondrier som findes i vores celler. Mitokondrierne nedarves udelukkende fra moderen og muterer med en bestemt hastighed. Derfor kan man regne sig frem til, hvornår vi alle sammen sidst havde
samme mitokondrier. Og det er vist nok dér de 20.000 eller 30.000 år kommer ind i billedet.
Another study by researchers at the
Max Planck Institute for Evolutionary
Som ikke stemmer?
Anthropology in Leipzig, Germany,
Som jeg i hvert fald ikke kan få til at stemme. used DNA analysis to find out when
Der er også nogle der siger at flaskehalsen var for body lice, which live on clothing,
evolved from head lice (...). They
60.000 år siden, men det kan jeg heller ikke få til at came up with the figure of 72,000
years ago, suggesting a relatively
stemme. Og herfra hvor jeg sidder nu, har jeg jo altså recent date for the adoption of clothing
that correlates with the spread of
ikke de store muligheder for at undersøge det.
modern humans out of Africa to colder
climates.
Du kan ikke komme på nettet?
Of lice and men
Kaffe!
New Scientist, 25 December 2004
Der må da være en computer du kan låne et eller andet sted?
Hvis du henter kaffe, så er jeg sød imens!
Hvor meget har vi igen?
Vores egen kultur; pubertetsepoken. – Hvor meget tid har du? En
time? To? Tre? – Jeg troede Kong Baldur den Tredje kom sent hjem!
Det var mere et spørgsmål om blodsukker; det eneste jeg har tilbage i tasken
er en pose Piratos.
Mennesket lever ikke af kaffe alene?
Slet ikke sammen med Piratos!
Så hvad ønsker frøkenen at indtage: foie gras på ristet brød, eller
mammutbøf á la neandertal?
Hellere en skive rugbrød. Jeg synes den der budding ligger lidt ustabilt...
Du siger noget dér! – Der plejer at ligge frugt nede i opholdsstuen.
Hvis du tager et par stykker af det, så ordner jeg Grethe og en kande kaffe
og noget rugbrød imens.
Kvinderne samler frugt, og mændene går på jagt?
Ingen grund til at lave uorden i universet for en skive rugbrød! – Vil
du helst have at jeg nedlægger et bart stykke brød eller ét med ost?
Ostemadderne er ikke vanskeligere at få ram på end de bare skiver?
De er en anelse mere sky. – Selv uden sky... Det kræver større snilde.
Men de kommer samme sted fra. Samme kulinariske fyla. Det er kun et
spørgsmål om memetisk evolution og kompleksitet, hvorvidt man støder på
det ene eller det andet. – Så ikke foie gras, ikke mammutbøf, men et stykke
rugbrød med ost?
Eller bare rugbrødet...
– Alons!
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∆ΙΑΨΑΛΜΑΤΑ XII
Uden Gud ville mit liv ikke hænge sammen.
Uden Darwin og Dawkins måtte jeg døje med åndelig forstoppelse.
Ren luft, frisk vand, godt brød. Hvorfor skal det være så svært?
Der var en tid, hvor man syntes, at dem på 21 var voksne.
Ak ja, hvor har man været ung...

Tilbage til Tenna og Cornelius
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Så kan du godt begynde at danse trofæ-dans!
Hvad?
Hvis du går ned i køkkenet, så står der en bakke med to portioner
biksemad med spejlæg, og alt det rugbrød du kan drømme om!
Nedlagde du også hende med hårspændet?
Jeg stillede dem nådigst i udsigt, at hvis vi fik to portioner til samtaleværelset, så ville de slippe for mig i spisestuen! – Hele aftenen!
Bliver vi ved længe?
Nu kommer alt det sjove! – Kan du så se at komme af sted! Maden
bliver kold!
OK...

Øl?
Det er biksemad!
Jeg troede ikke at I måtte...
Hvad troede du at ”vi ikke måtte”?
Med medicin og sådan?
Arh! Du skal bare love mig at tage flaskerne, med når du går. Uden at
klirre. – Tror du, du kan finde ud af det?
Du bliver ikke...?
Pubertetsepoken
Hvad!?
Jeg forsøgte for nylig at finde ud
af, hvor Europas navn kommer fra.
Hvor har du dem fra?
Jeg var noget overrasket over at
Det kunne du lide at vide! – Sæt dig nu bare opdage, at mange ser dets oprindelige rødder i det akkadiske ord
ned og lad os komme i gang!
”erebu”, som betyder tusmørke
Med pubertets-epoken?
eller solnedgang. Asien menes
derimod at være afledt af det
Med biksemaden for fan! – Sovsen!
akkadiske ”asu”, som betyder
Her. Vi fik den flaske med mindst i.
daggry.
Václav Havel
Tak. – Og skål, i øvrigt!
tale i Aachen, 1996
12 taler der formede Europa, 2003
Skål.
Ah! – Det er sgu næsten som at være menneske igen! – Nå, så var det
den der pubertet, vi skulle tale om!
Som er vores egen kultur? – Ikke den globale mytologi?
Det er vores egen kultur som vi skal tale om, men pubertetsepoken
finder sted over hele kloden. På forskellig vis. Den handler om, hvordan vi
gradvist gennem de sidste 10.000 år har differentieret os i forhold til hinanden. Og på baggrund af dét, har vi så gradvist fundet ud af, hvem vi selv er.
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Både som individer, løsrevet fra flokken, og som kulturer i forhold til andre
kulturer – ontogenetisk såvel som fylogenetisk.
highland peoples in New Guinea’s
Det er i kraft af kulturerne at vi overhovedet er All
mountaineous interior were Stone Age
farmers until very recently, while
noget som helst?
many lowland groups were nomadic
Vi udvikler os sammen med kulturerne. Og pu- hunter-gatherers and fishermen
somewhat casual agriculbertetsepoken handler om, hvordan vores kulturelle practicing
ture. Local xenophobia was extreme,
og individuelle selvklaroverhed har taget form. Lige- cultural diversity correspondingly so,
and travel outside of one’s tribal
som vi ser den gøre det hos den moderne teenager. territory would have been sucidial.
Jared Diamond
Teenageren forsøger at finde ud af, ”hvem er jeg?”
The Third Chimpanzee, 1992
Er det så theory of mind nummer otte?
Det kan du godt kalde det. Det er en erkendelsesproces som alle kulturer på hele kloden er i gang med. Og en erkendelsesproces vi gennemgår i
stadig højere grad som individer, jo mere komplekse kulturerne bliver, og jo
større krav de stiller til os med hensyn til specialisering og individualisering.
I takt med at kulturerne bliver mere komplekse, bliver vi det også?
Nemlig. I forbindelse med de tre andre epoker vi har talt om; spædbarnsepoken, småbørnsepoken og barndommen, kiggede vi på hele menneskeheden.
Pubertetsepoken handler – i det vi skal tale om – udelukkende om
vores egen kultur. Og det er historien om vores kultur, fra de første mennesker begyndte at opfinde landbruget i Mellemøsten for 10-20.000 år siden og
hele vejen frem til Dr. Phil og Oprah Winfrey!
Det var ellers noget af en rejse!
”Kulmination” kan man vel dårligt kalde det.
Oprah Winfrey?
Dr. Phil. Men et foreløbigt højdepunkt. Talkshowet handler om selverkendelse. Eller mangel på samme. ”Hvem er jeg?”; helt almindelige repræsentanter for den vesteuropæiske civilisation; ikke professorer eller
genier – bestemt ikke genier! – men helt almindelige mennesker, gennemanalyseret foran millioner af mennesker som hver især sidder og tænker
med. Reflekterer over deres egne liv og lærer sig selv og deres egne fejl at
kende. Via satellitter og digitale forbindelser, sponseret af hovedpinepiller
og reklamer for opvaskemiddel og hygiejnebind på fem kontinenter. – Jeg
har aldrig påstået at niveauet var højt, men det er eddermame komplekst!
10.000 års erkendelsesmæssig strukturel dybde?
Og vi har til klokken 9! – Nå! – Slet ikke tosset, den biksemad!
Nej...
Godt! Dét som pubertetsepoken skaber, er intet mindre end den totale
omvæltning af stort set alt:
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Fra at være jægersamlere der er prisgivet naturen, bliver vi landbrugere og industrisamfund der kontrollerer naturen og sågar er i gang med at
ødelægge den. Fra at være mundtlige kulturer uden mulighed for at lagre
information, bliver vi skriftkulturer der udvikler sig til informationssamfund. Fra at være shamankulturer, bliver vi til retssamfund. Fra at have kollektiv identitet, bliver vi til individer. Fra at have genetisk betingede kønsroller uden de store statusforskelle mellem mænd og kvinder, udvikler vi
mytologier og lovgivning, hvor det ene køn totalt dominerer det andet. Fra
at opfatte tiden og begivenhederne omkring os ud fra et cirkulært perspektiv, begynder vi at tænke lineært; ting gentager sig ikke altid; somme tider
dukker chancen kun op én gang, og verden er til at forandre! Fra en stærk
skæbnetro, udvikler vi individets mulighed for at planlægge og påvirke sit
eget livsforløb. Fra at forklare alting ud fra mytologier og skrøner, opfinder
vi fornuften og empirien: ting må efterprøves videnskabeligt, før vi godtager
en forklaring.
Med mindre man er bibelfundamentalist eller hopper på krystalhealing og
astrologi?
Så helt har vi altså ikke løsrevet os fra vores shamanistiske fortid!
Fra at være animister, udvikler vi ”moderne” religion. Fra at være
egalitære samfund, udvikler vi stærkt klasseopdelte samfund, hvor en lille
elite sidder på alle ressourcerne, og den store majoritet er slaver eller lønslaver.
Skalafri netværk?
I fri dressur! Fra at være enhedskulturer, hvor hvert samfund kun
rummede én mytologi, bliver vores kulturer til komplekse memetiske strukturer, hvor modstridende opfattelser nødvendigvis må brydes. Inden for
kulturen. Enten i form af co-eksistens eller i form af at man forsøger at slå
mindretallet ihjel. – Så er man af med deres anomalier! Men gradvist i form
af en dynamisk udvikling med forskellige kulturelle epoker som afløser
hinanden.
Tidspendulerne?
Som vi helt klart har flest af i den vestligste del af kulturkredsen. Men
som også har skabt dynamik og udvikling længere østover. – Og når vi taler
om ”vores kulturkreds”, hvem er det så? Hvor går egentlig den østlige
grænse for vores egen kultur?
Mellemøsten?
Burma! Historien om vores pubertetsepoke er historien om den indoeuropæisk-semitiske monoteistisk-vediske kulturkreds!
En anelse større end jeg lige havde regnet med!
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Men vi hænger sammen!
Fra den første stenalderbonde til slankemad med Oprah?
Vores myter er uløseligt forbundet med hinanden. Vores historie, de
krige vi har haft, den måde vi har forstået os selv på op gennem tiderne; vi
er uløseligt forbundet. Og det skyldes alt sammen at det er inden for den
kulturkreds, vi er rendt ind i hinanden.
Og har slået hinanden ihjel?
Dét også. Har nedbrændt landsbyer og slagtet mænd og børn. Har
voldtaget kvinder og slæbt dem med hjem. Har lært af deres vaner og lånt
fra deres sprog. Har kopieret hinandens memer, snuppet hinandens teknologi og stjålet hinandens rigdomme. Smadret hinandens helligdomme.
Jo længere vi kommer østpå, desto ringere – må jeg indrømme – bliver min viden. Og inderne har selvfølgelig en historie og en række erfaringer som strækker sig endnu længere østover og som intet har med Europa
at gøre, for Indien er i sig selv et kulturelt kraftcenter; et memetisk knudepunkt. Men som europæere kan vi ikke se på vores egen historie uden at
have dem med!
Inderne?
Inderne! – Hvis vi betragter vores treenighedsbårne vikingekirke som
en monoteistisk religion, insisterer på at have nisser med til jul, og i øvrigt
regner os selv med som en del af den europæiske kulturkreds, så er det
umuligt at argumentere inderne ud af vores kulturkreds!
Og hvis vi kun vil identificere os som danske og ikke som europæere, så er
der hvad tilbage? Gækkebreve og risalamande?
Den allerseneste
Makrel i tomat og Legoklodsen.
optakt til puberteten
Og hverken tomater, ris, papir eller plastic er
At the height of the last Ice Ace (or Last
danske opfindelser.
Glacial Maximum, c. 21,000-18,000
BC), the world represented a strange
Men lad os begynde med begyndelsen:
and largely hostile appearence. Land
Vi befinder os altså i stenalderen. – Og hvis det temperatures had fallen from presentday norms by up to 20 C (36F), tropical
ikke skal gå helt i skuddermudder, så vil jeg lige hive sea temperatures by perhaps 2 to 5C (4
to 9F), and northern Europe and North
en liste med årstal op af lommen...
America were blanketed by ice sheets
Isen begyndte at smelte for 15-20.000 år siden og over 4 km (2.5 miles) thick.
Chriss Scarre
trak sig langsomt tilbage mod polerne. Der dukkede
Our Human Past, 2005
ny tundra frem fra isen, og områder der før havde været tundra, blev til
skov. Tidligere frodige områder blev til ørken, dyrelivet fulgte vegetationen, og menneskene fulgte dyrene. Mellemøsten og Sydeuropa blev
varme, og efterhånden blev det også muligt at slå sig ned i Skandinavien og
stadig længere inde eller oppe i Rusland. – Og hvis vi går tilbage til menneskenes verden som den så ud for 12-15.000 år siden, hvordan så den så ud?
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De var jægersamlere? Stenalderfolk? Og de havde næsten spredt sig til hele
kloden?
Og præcis hvor mange mennesker der fandtes, fordelt over hele jorden for 12.000 år siden, det er der ikke nogen der ved helt nøjagtigt. Nogle
siger 1 million, andre siger 10 millioner. På hele kloden i alt. Jeg vil ikke vove at udtale mig om, hvad der er mest sandsynligt.
De 1.000 var blevet til 10 millioner?
De bevægede sig rundt i grupper og splittede sig op og gik hver sin
vej, hvis de blev for mange. Så hvem ved, hvis en enkelt gruppe har været
20-30 individer med kontakt til en storfamilie på 100-200 individer i alt, er
det måske 50-60.000 storfamilier vi taler om.
På hele jorden?
Eller kun 5-6.000, eller hvad som helst der imellem. Der er ikke nogen
der ved det. Fra Afrika og ud i hele verden; de britiske øer, Europa, Mellemøsten, Indien, Kina, Japan, Nordamerika, Sydamerika, Hawaii og Australien. For 12.000 år siden var vi overalt. Undtagen visse arktiske områder, derunder Grønland. – Det var ikke hver dag, man fik besøg af naboen!
Og hvis man gjorde, slog man hinanden ihjel?
Det kom formentlig an på, hvilke naboer det var.
Vi skal nemlig forestille os følgende:
Deres sprog og teknologi var nøje tilpasset den natur de opholdt sig i.
De var moderne mennesker ligesom os, men under vidt forskellige forhold.
Deres memer og memplexer indgik i en symbiose med omgivelserne. Ellers
døde man.
Som jægersamlere fulgte man efter dyrene, og Fired ceramics appeared in what
is now Czechoslovakia about
dyrene fulgte udelukkende vegetationen. Kun, når 25,000 B.C. (...) The first
appeared about
man var tvunget til at begive sig til en ny slags land- boomerangs
15,000 B.C., along with the
skab, fordi der ikke var mere mad i det gamle, mute- sewing needle, tailored clothing,
the bow and arrow, the spear
rede man sine memer til nye former for fangstred- thrower, the first lunar records
skaber, nye tilberedelsesmetoder af nye typer føde, (notched bones), the first simple
maps, and the first uses of rope.
nye myter om, hvor og hvornår og hvor meget man Sun-dried bricks were developed
10,000 B.C.; about the
kunne tillade sig at fange eller plukke. Nye myter about
same time, dogs were domestiom, hvad der var giftigt, og hvad der var godt at cated in Mesopotamia, followed
by sheep and goats in Persia, pigs
spise.
and water buffalo in eastern Asia,
Og hvis de bevægede sig til et landskab som var alt and chickens in southern Asia.
Merlin Donald
for forskelligt fra det de kom fra, så udryddede de den føde
Origins of the Modern mind, 1991
der var?
Indtil de fik mytologiseret omgivelserne i en tilstrækkelig grad til at
de fik skabt en balance.
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Derfor – og det er spekulation, men det er det Until relatively recently, most people
spent their entire lives within a few
eneste troværdige scenarium det er lykkedes mig at dozen miles of their birthplaces, and
nå frem til – fordi nye storfamilier opstod gennem had no way of learning even of the
existence of people living at much
opsplitning af gamle, og fordi alle grupper helst op- greater distances. Relations between
neighboring tribes were marked by an
holdt sig i dét landskab de allerede kendte og havde uneasy shifting balance between trade
myter til, derfor opstod der etniske grupperinger in- and xenophobic hostility.Jared Diamond
The Third Chimpanzee, 1992
den for forskellige typer af landskab. Temmelig afgrænsede grupper, hvor man talte nogenlunde samme sprog, havde nogenlunde samme mytologi og anvendte nogenlunde samme værktøj.
Delte memer, simpelthen?
Og det var hovedsagligt inden for disse etniske grupperinger man
fandt koner til sine sønner og holdt større kultiske fester. – I nogle etniske
grupper var det godt når man rendte ind i nogen fra nabostammen, i andre
etniske grupper var det stort set det samme som en pil i nakken.
De etniske grupper vi kender i dag, opstod for 12.000 år siden?
De opstod gradvist, efterhånden som vores forfædre forlod Afrika for
80.000 år siden, efterhånden som de spredte sig over hele kloden, og efterhånden som man fik bidt sig fast i forskellige naturområder og skabte mytologier der gjorde det muligt at overleve dér. – Det samme havde jo i og for
sig været tilfældet i Afrika; dér er jo også et utal af etniske grupper som ikke
taler hinandens sprog, og som har vidt forskellige kulturer og traditioner.
Men for 10-12.000 år siden var Europa, MellemEtniske grupper
østen, Pakistan og Indien indtaget, relativt befolket
Human communities were among the
og – må man formode – mytologiseret, og dermed many species favored by the warmer
havde vores stenalderforfædre lagt grunden til dét and moister Holocene climate and the
vegetational and environmental chansom vi nu skal tale om, nemlig oprindelsen af vores ges it engendred. During the last Ice
Age, human populations were most
egen kultur og den pubertets-epoke som selv samme numerous in tropical and sub-tropical
zones, and those living in more
kultur er udtryk for!
marginal areas would have been
severely limited by the harsh glacial
Den indoeuropæisk-semitiske... hvad?
environment. The postglacial world, by
Monoteistisk-vediske kulturkreds.
contrast, offered enormous opportuniespecially to communities occupyOg nu træder jeg formentlig en masse menne- ties,
ing or colonizing the temperate zones of
sker over tæerne. Glemmer nogle der burde have North America, Europe and Asia.
Chriss Scarre
været nævnt, og udelader noget der er væsentligt.
Our Human Past, 2005
Overser folkeslag som spillede en væsentlig rolle, men som vi ikke har klare
spor efter i dag. Klumper grupper af mennesker sammen der ikke kan udstå
hinanden, og tramper rundt i etniske konflikter som eksisterer den dag i
dag. Men hvis vi skal nå frem til Dr. Phil inden midnat, så er vi nødt til at
tage det i grove træk.
Og så må de finere fornemmelser vige?
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Det er som regel prisen for overblik. – Hvis man skulle være helt korrekt, skulle man også skelne mellem, hvad der er sprog, hvad der er kultur,
og hvad der er etnicitet; memer og gener. Men dét er altså kompliceret!
Så du klasker det sammen?
Det har arkæologer og historikere generelt haft en tendens til at gøre,
når de har set på oldtiden, så det hænger ved, og der er ikke rigtigt andet at
gøre ved det, end at vente på at genetikken får givet os det fulde billede, så
vi kan kortlægge vores globale genetiske variationer og så sammenligne
med arkæologien. – National Geographic er i gang med den genetiske kortlægning, og på deres hjemmeside kan du faktisk se, hvem der kom hvorfra,
og hvor vi har bevæget os hen.
Men altså: hvis vi kigger på det geografiske område for vores ”indoeuropæisk-semitiske monoteistisk-vediske kultur”, sådan som området så
ud for 10-12.000 år siden, så er det muligt i grove – og dermed ganske fejlfyldte – træk at dele området op i fem eller seks sproglige eller etniske
super-grupper:
Den ene er de oprindelige ur-europæere vest o. 12.000 f.Kr. Den vigende is efterfor Karpaterne og Det Ægæiske Hav. Altså rub og lader Danmark som et øde bakkeland
med en vrimmel af søer og vandløb.
stub inden for Europas område.
(...) I Slesvig-Holsten holder rensdyrtil i den korte arktiske sommer
Den anden er kurgan nord for Sortehavet oppe jægere
(...). De rejser deres skindtelte på
på de russiske stepper mellem Karpaterne og Kauka- sandede bakkeskråninger ned mod en
sø eller et vandløb.
sus, det nuværende Moldavien og Ukraine. – Bid
Kai A. Petersen
Danmarkshistoriens Hvornår Skete Det,
mærke i dem –
1985
Kurgan?
Ja, kurgan. – Så var der semitterne i Mellemøsten, det er den tredje.
Altså jøderne og araberne?
Arabere og jøder er semitter, og det er der også andre nutidige etniske
grupper der er, men der er lang vej endnu, inden verdenshistorien ser bare
så meget som skyggen af en jøde og en araber!
Den fjerde etniske supergruppe var de oprindelige beboere omkring
Indusfloden og videre østover, altså de oprindelige pakistanere og indere.
– Om ”oldpakistanerne” og ”oldinderne” i virkeligheden var to forskellige
grupper, det har de formentlig været, eller om opsplitningen først opstod
senere, det er stort set ikke til at gennemskue. – Nu er de i hvert fald indoeuropæere og de har atomvåben, så man skal formentlig passe på som ind i
helvede, hvad man kalder dem!
Muligvis var der også en særlig etnisk gruppe i det nuværende Tyrkiet eller Anatolien, det såkaldte Lille-Asien som hverken var ur-europæere
eller semitter. Og hvis de ikke ligefrem var en gruppe for sig selv, så er det
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ikke til at sige, hvem de var mest forbundet med. Nogle mener de havde
samme ophav som finner, estere og ungarere der jo har deres helt egen
sprogstamme, og som der, mig bekendt, ikke er nogen der véd præcist,
hvordan er opstået.
Finsk, estisk og ungarsk hænger ikke sammen med nogen af de andre europæiske sprog?
Så dér er i virkeligheden en helt sjette eller syvende gruppe, og måske
havde de intet med Anatolien at gøre, men var fra polarområdet. Det hele er
under alle omstændigheder så langt tilbage at uanset, hvilket standpunkt
man vælger at tilslutte sig, så kan man være sikker på at der er højtestimerede forskere som mener det modsatte. – Endnu en etnisk gruppe som vi er
nødt til at have med, var nogle af nordafrikanerne.
10.000 f.Kr. Kulden vender tilbage
Disse fem eller seks, måske syv, otte, store et- o.
(...). Den vigende isrand er standset
niske grupper – som måske 50-70.000 år tidligere blot langs Hallandsåsen og ved Linderødåsen i Skåne. I Danmark fryser krathavde været én storfamilie – udviklede selvfølgelig skovene bort, og den træløse tundra
landet. Rensdyret domiundergrupper. Og undergrupperne udviklede under- generobrer
nerer dyrelivet, men for første gang i
grupper. Og selvom jægersamlerne holdt sig til vel- efteristiden har mennesket også
efterladt sig spor: nogle pilespidser af
kendte territorier, hvor deres myter var afpasset til flint og et stykke tildannet rentak,
en slags kniv. Mange har de
naturen, så bevægede de sig jo altså også rundt, og måske
omstrejfende rensdyrjægere dog ikke
eftersom der også fandt regulære folkevandringer været, næppe meget mere end
hundrede mennesker, fordelt på 20-30
sted fra tid til anden på grund af tørke og oversvøm- familier (de hed Jensen, red.). Den
arktiske natur har ikke givet
melser og deslige, og det desuden er fuldstændigt barske
overlevelsesmuligheder til flere.
Kai A. Petersen
umuligt at sige noget som helst med sikkerhed, før dét
Danmarkshistoriens Hvornår Skete Det,
1985
vi kalder historisk tid for omkring 6-8.000 år siden, så
tag det jeg siger som en meget grov forenkling af vores forfædres geografi!
Med alle de gran salt der overhovedet kan læsses ind i historien?
Nemlig. Selvom det enkelte individ ikke bevægede sig meget rundt,
set med nutidens øjne, så var grupperne i området jo altid i bevægelse, så et
egentligt overblik er faktisk ret kompliceret.
Så derfor har du delt det op i seks-syv store kasser, selvom det måske ikke er
hele sandheden?
Den utidige tid
Den skal man som regel sjældent forvente at
stifte bekendtskab med alligevel. Specielt ikke, når vi Man kan naturligvis med rette gøre
gældende, at Jesu fremtræden har
er 10-12.000 år tilbage i tiden. – Og når vi siger ”for været af stor betydning for den
historie og kultur, men
10.000 år siden”, hvilket årstal er det så, ifølge den europæiske
Grækenland, som participerer i lige
grad i den europæiske, den asiatiske
kristne tidsregning?
og afrikanske historie, bør have et
År 8000 før Kristus?
andet perspektiv. For verdenshistorien
Var der retfærdighed til i verden, så havde vi er Jesu fødsel uden betydning og vor
tidsregning derfor meningsløs.
Peter P. Rohde
lagt 10.000 år oven i vores tidsregning og taget hul på
Den græske kulturs historie
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12.000-tallet nu. Så ville de første landbrugskulturer nemlig være opstået
omkring år 0, og så var kobbersmeltningen opfundet omkring år 3800, og
pyramiderne var blevet bygget fra cirka år 7400 og fremefter, og hvad der
ellers er sket eller sker rundt omkring i verden ville ikke være dateret i forhold til en tømrersøn fra Judæa. Kineserne ville have opfundet risdyrkningen omkring år 3500 og Kungfutse havde levet en gang i 9000-tallet.
Men bliver det ikke lidt forvirrende? Jeg kan godt se idéen, men det er der jo
ikke nogen der er vant til?
Så burde vi måske vænne os til det!
Har du simpelthen lavet din egen tidsregning på listen dér?
Så er det nemlig til at hitte rede i! 12
Men da jeg næppe kan regne med at dele min tidsregning med særligt mange, sådan lige med det første, så kalder jeg det ”før år 1”, når vi er
tilbage før tømrersønnen. – Der findes nemlig ikke noget ”år 0”, og dét vi
skal kigge på, det ligger nemlig for størstedelens vedkommende før år 1.
Teenageepoken?
Den spæde start
Eller pubertetsepoken.
Southwest Asia possessed the largest
number of potential domsticates in the
Sammenlagt en periode på 12.000 år?
world – that is, plants that could be
Bingo! Allerede i den sidste del af istiden; for
successfully and productively domesticated. In particular, there were chick15-18.000 år siden var der jægersamlere i det nuvæpeas, several wild cereals, and several
rende Syrien, Libanon, Israel og Palæstina som havde species of legume (peas, beans, and
lentils). The main wild cereals were two
fundet ud af at høste og tilberede vildtvoksende korn- species of wheat – generally known as
as barley.
arter. Men de havde endnu ikke gennemskuet at man einkorn and emmer – as well
Trevor Watkins
The Human Past, 2005
selv kunne plante korn.
Vi ved også at der fandtes en jægersamler-kultur med relativt faste
bopladser for 12.000 år siden. I Jordan-dalen var der nogen der boede i stenhuse allerede 10.000 år før år 1. Wadi Hammeh 27 har forskerne kaldt deres
lille by. Men de boede der ikke hele året. – Og hvorfra ved man at husene
ikke var til helårsbeboelse, men at beboerne havde en semi-omvandrende
jægersamler-tilværelse?
Ethnographic work on much more
recent semi-settled and settled
Der stod en kuglegrill på terrassen?
societies suggest that one defining
De havde ikke fundet ud af et system til at trait of a permanent settlement is a
skille sig af med deres husholdningsaffald! Et typisk systematic method for disposing of
household refuse. Even dumping
tegn på, om en kultur er bofast eller nomadisk, er, rubbish into lanes between dwellings
would count as a strategy (...). But this
om de har organiserede køkkenmøddinger eller skid- rarely happened in transient camps –
it didn’t happen at all in Wadi
tet bare får lov at ligge rundt omkring. I Wadi Ham- and
Hammeh 27.
New Scientist, 13 november 2004
meh 27 lå det overalt.
12
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Men med landbruget blev folk for første gang bofaste for alvor, og det
kan vi se af deres køkkenmøddinger.
”Hvem tager skraldeposen?”
Det store kulturdefinerende spørgsmål! Og det har enten været i det
nuværende Libanon, Israel, Palæstina, Tyrkiet eller Irak, det blev stillet først!
Efterhånden gennemskuede de nemlig at ikke alene kunne byg og hvede
høstes og knuses og tilberedes og spises; man kunne selv lægge frø til side,
plante frøene og få mere korn igen næste år! De lurede simpelthen naturen
en af dens fiduser af! ”Capturing software”, kaldte vi det i går. De muterede jægersamler-memerne og gennemskuede at man kan lægge planternes
frø i jorden og så forvente at samme slags plante gror op igen næste år – det
er altså godt tænkt! Tænk at være den allerførste i verden som indser dét!
Agerdyrkningen og dét at være bofast var et radikalt brud med al
hidtidig menneskelig livsførelse og tænkning! Et radikalt brud på alle hidtidige præmisser for menneskelig kultur og menneskeligt liv!
Det er derfor, de har fortjent at få tildelt år 0?
Historisk tid –
Er det ikke mere rimeligt? Det var nemlig dér,
landbruget og
moderne kultur startede!
guderne
I Mellemøsten?
Wheat and barley were cultivated
Det er altid i Mellemøsten! For hør nu bare her: about 9000 B.C.; potatoes were
in Peru, and rice in
For 11.000 år siden fandt jægere i området om- cultivated
Indochina 8000 B.C.; sugar cane
kring grænsen mellem Tyrkiet, Irak og Iran – ”kur- was grown in New Guinea, yams
and bananas in Indonesia, flax in
disk område”, vil jeg gætte på at det svarer til i dag – southwestern Asia, and maize in
Mexico around 7000 B.C. Mortar
ud af at tæmme vilde får.
was introduced in Jericho, woven
For omkring 9.300 år siden opstod verdens før- mats in Jordan, and woven cloth
Turkey around 6000 B.C.
ste store agerbrugssamfund i det nuværende Tyrkiet; in
Domesticated bread wheat
Çatal Höyük hedder byen, og her har der boet flere arrived around 5000 B.C., along
with lentils, citrus fruits, peaches,
tusinde mennesker.
avocados, date palms, cotton,
I områderne langs floderne Eufrat og Tigris; fra millet, and squash.
Merlin Donald
bunden af Den persiske Bugt i det nuværende Irak,
Origins of the Modern mind, 1991
og hele vejen op gennem Syrien, hen til Libanon og ned gennem Israel og
Palæstina spredte landbrugsteknologierne sig. – Området bliver simpelthen
kaldt ”Den frugtbare Halvmåne”, fordi forholdene var optimale for at det
første landbrug kunne opstå.
If agriculture had been visibly such a
great idea, you’d expect it to have
Og memerne kunne kopieres?
spread quickly, once it arose in some
Og ikke mindst: muteres! – Hvad betyder Meso- source area. In fact, the archaeological
record shows that agriculture
potamien?
advanced across Europe at a snail’s
pace: barely one thousand yards per
Det ved jeg ikke?
year! From its origins in the Near East
around 8000 B.C., agriculture crept
Mellem floderne.
northwestward to reach Greece around
6000 B.C., Britain and Scandinavia
only 2,500 years later.
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Meso-potamien er landområdet mellem de to floder Eufrat og Tigris.
Og floderne havde den formidable egenskab, at når sneen smeltede i bjergene, gik de over deres breder og overrislede jorden med vand og næring.
– Området omkring Eufrat og Tigris er hvilket land i dag?
Irak.
Især i Anatolien og Irak stod landbrugskulturens vugge! Opdagelsen
af at planter kunne dyrkes, medførte nemlig ny mytologi og nye vaner, og
derved ændrede det hele kulturen!
Og det er i en eller anden grad den kultur vi stadig befinder os i? Som stenalderens irakere og tyrkere opfandt? Selv i Europa og USA?
Arla og Danish Crown kan simpelthen spore deres rødder til Mellemøsten! – Overraskende måske, men på den anden side vel også meget betryggende at vi ikke har bevæget os helt væk fra vores fællesmenneskelige
fundament endnu?
I den yngre stenalders tidlige
Med det bofaste landbrug opstod altså ny my- mytologi blev høsten opfattet som
tologi. Hvor totemismen før havde fokuseret på de frugten af et hierogami, et helligt
enkelte fødevarer, de enkelte naturfænomener, og de ægteskab: jorden var kvindelig;
frøene var hellig sæd; og regnen var
enkelte byttedyr, og på hvordan man holdt sig på god
himlens og jordens seksuelle
fod med dyrene og hver enkelt arts kollektive ånd, så forening. Det var almindeligt for
tog mytologien et skridt i en ny retning: fokus blev menneskene at dyrke rituel sex, når
rettet mod jorden i sig selv. Jorden som en generel de såede og plantede deres afgrøder.
kilde til frugtbarhed og mad. Og den frugtbarhed som man allerede forbandt
med kvinden og hendes evne til at føde børn, blev forbundet med jorden.
Gaia! Det er her historien om modergudinden stammer fra?
Den mytiske og mystiske sammenhæng der før havde været mellem
menneskene og dyrene, blev erstattet af en sammenhæng mellem menneskene og planterne. Forplantningen i sig selv kom i fokus.
Det var derfor bønder i gamle dage havde samleje på
I den tidlige mytologi er agerbrug
marken? For at sikre sig at frugtbarheden blev overført til gennemsyret af vold, og føden
jorden?
bliver kun frembragt i en konstant
Den slags traditioner kan du godt finde. Det er kamp imod dødens og ødelæggelsandt. Også her i Skandinavien. – Det er jo i øvrigt sens hellige magter. Sædekornet
skal ned i jorden og dø for at kunne
også derfor det hedder jorde-moder; børnefødsler og frembringe sin frugt, og dets død er
smertefuld og traumatisk. (...)
jordens frodighed hang sammen!
Og nu spekulerer vi lidt – det har vi jo sådan Vi ser alt dette i myterne om
Modergudinden, hvis gemaler
set gjort et par gange før, men nu gør vi det altså igen: næsten alle bliver sønderrevet,
Mændene var altså vant til at gå på jagt, og kvinder- lemlæstet, brutalt skamferet og
ne var vant til at samle bær og frø. – Hvem opfandt dræbt, før de sammen med afgrøderne kan genopstå til et nyt liv.
agerbruget og satte gang i hele den moderne kultur?

Karen Armstrong
Myternes Historie, 2005
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Kvinderne! – De old-tyrkiske kvinder?
Enten de old-semitiske eller de old-tyrkiske – eller dem begge to,
uafhængigt af hinanden. I første omgang ejede kvinderne markerne og udviklede dyrkningsmetoderne. Det er ikke spekulation, det ved man. Derfor
fik kvinderne det sociale overtag, og der opstod det fænomen som hedder
”matri-lokation”; at ægtemanden er forpligtet til at bo i sin kones hus.
– Eller måske rettere; sine koners huse!
Mens mændene gik på jagt, ophobede kvinderne fast ejendom?
Fra at de to køn havde været nogenlunde ligebyrdige som jægersamlere, blev jordens frugtbarhed kædet sammen med kvindernes frugtbarhed, og kvinderne blev ansvarlige for høstens størrelse, for det var dem der
kendte til skabelsens ”mysterium”.
Den nye form for bofast kultur medførte altså flere ting: Der opstod
regulære landsbyer, og i regulære landsbyer splitter man ikke bare flokken
op, når antallet af mennesker bliver for stort. I stedet vokser byen. Altså
blev de sociale grupper større end de 20-30 individer som mennesket havde
været vant til at gå rundt sammen med; den daglige flokstørrelse kom til at
svare til storfamilien – eller endnu mere – og med mange mennesker boende det samme sted gennem lang tid, er man nødt til at rydde op efter sig.
Mændene fik lov at tage skraldeposen?
I de gamle heroiske myter fra den
Vi kan i hvert fald gisne om at kønsrollerne har ældre stenalder var det normalt en
været betydeligt anderledes, end vi har været vant til mandlig helt, der drog af sted på en
i lang tid! Men hele deres samfund har været betyde- farlig rejse for at bringe hjælp til sit
folk. Efter yngre stenalders store
ligt anderledes end vores.
samfundsomvæltninger er mændeDesuden betød landbruget at man måtte plan- ne ofte hjælpeløse og passive.
Karen Armstrong
lægge for at få afgrøderne op af jorden. Nok blev en
Mytens historie, 2005
god høst tilskrevet den store modergudinde, men
hun var ikke gavmild, med mindre man selv arbejdede hårdt flere måneder i
forvejen for et konkret behov. Og heller ikke med mindre man udførte sånings- og høstritualerne på den rigtige måde.
Domestication of both plants and animals
Rent klaroverhedsmæssigt var de lige så forbundne occured without any farseeing intention
or invention on the part of the stewards
med ritualerne og omgivelserne som jægersamlerne?
of the seeds and the studs. But what a
Det er simpelthen umuligt at der har været tale stroke of good fortune for those lineages
that became domesticated! (...)
om planlægning i vores forstand af ordet. De er grad- How clever of wild sheep to have
vist blevet klarover betydningen af at gemme sæde- acquired that most versatile adaptation,
the shepherd!
korn og ikke spise det hele her og nu, men deres konDaniel C. Dennett
Breaking the Spell, 2006
krete arbejde har været dikteret af månen, af solen, af
trækfuglenes tilsynekomst på himlen og af, hvad der nu ellers har været af
signaler fra omgivelserne. De har levet i en total symbiose med naturens
324
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puls, og det er ikke en gang faldet dem ind at de selv havde nogen indvirkning på omgivelserne. Alt hvad der kom op af jorden, har haft hellig
betydning og har båret kræfter med sig som det har været vigtigt at stå i et
godt forhold til. Ifølge mytologierne var kornet en gave fra guderne, og det
var udelukkende dem som bestemte, om der var mad fra år til år.
Det første korn blev altså høstet cirka 15.000 år før år 1, og det deciderede agerbrug med såning, høst og henlæggelse af såsæd opstod 10.000 år
før år 1.
Og dét ville du gerne kalde år 0?
Fordi det var her, mennesket for første gang begyndte at kontrollere
naturen og lure den fiduserne af. Og fordi det ville gøre tilgangen til vores
egen historie til at forstå, når man ikke skal sidde og regne baglæns hele
tiden!
Omkring 6.500 år før år 1 blev vildkvæg domesticeret i Mellemøsten,
altså oksen, og samtidig spredte dyrkningen af byg og hvede og opdrættet
af kvæg og får sig til Egypten og Europa. – Og det var så også på dét tidspunkt at kineserne fandt ud af at dyrke ris langs Yangtse-floden.
Hvornår kom landbruget til Danmark?
o. 4.200 f.Kr. Bønderne er fremmede
Omkring 4.200 år før år 1, da nogle indvandre- sydfra, og de bringer et færdigt kulturkompleks med sig, kendetegnet ved
re havde teknologien med sydfra. – Men vi skal lige særegne lerkar med tragtformet hals,
udbredt over Nord- og Mellemblive ved okserne, for de fik nemlig mytologisk be- vidt
europa (tragtbægerkulturen). En
tydning i et omfang som er fuldstændigt altomsig- massiv indvandring er der imidlertid
ikke tale om. De nye er fåtallige og
gribende!
kommer i smågrupper, familievis,
medbringende såsæd og husdyr og
Dansen omkring guldkalven?
over lange tidsrum.
Kai A. Petersen
Selve den kultur som Moses gjorde op med,
Danmarkshistoriens Hvornår Skete Det,
opstod i kølvandet på oksens domesticering.
1985
De allerældste lerfigurer vi kender til, stammer allerede fra for 30.000
år siden, og de forestiller alle sammen små frodige, nøgne kvinder. Formentlig frugtbarhedssymboler. Og dem blev menneskene ved med at producere:
de har passet som fod i hose til agerbrugere der dyrkede både jorden og
kvinden. – Fåret virker sjovt nok ikke til at have sat sig større kulturelle
spor, men oksen!
(Den rene kvægavlers) åndelige liv
velfærd er knyttet til hjorden.
De næste figurer vi støder på i større tal, fore- og
Han har ofte vakt Europæerens
stiller nemlig tyren. Eller i hvert fald oksen. – Det vil- forundring ved sin hårdnakkede
uvilje overfor den tanke at køer var
le være underligt, hvis ikke også koens mælk har haft til at sælge: han sulter ihjel, før
han skiller sig ved sine hjorder, i
en mytologisk betydning.
hvert fald fra den hellige hjord, der
udgør stammen i hans besiddelse.
Også dér var en lighed med kvindens frodighed?
Nydelsen af kødet er en hellig
Oksens horn og månens krumme halvcirkel handling, gennem hvilken han
minder umiskendeligt om hinanden, og for fortidens fornyr sin åndelige og legemlige
kraft.
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mennesker bar den slags ligheder en betydning. Vores hjerner er simpelthen
bygget til at se den slags ting: vores hjerner er et produkt af den mytologiske
suppedas som vi talte om med barndomsepoken; de er bygget til analog
tænkning og slet ikke til aristotelisk logik og videnskab.
Vi finder analogier og forklarer verden ud fra dem?
Det er simpelthen dét vores hjerner er skabt af, og det er så dét vores
kultur er bygget på. – Månen må have fascineret menneskene siden tidernes
morgen, når den kom og gik, og hvad lignede den? Den lignede to horn – og
formentlig også i en snæver vending en gravid mave – og derfor er månen
simpelthen en universel kulturfaktor!
Sumererne og akkaderne var to af de første sto- That which is slight he shall raise
to abundance; the burden of
re kulturer i Mesopotamien – og vi vender tilbage til creation man shall bear.
The goddes they called, [...], the
dem senere, så husk på dem!
mother, the most helpful of the
gods, the wise Mami:
Sumererne og akkaderne?
“Thou art the mother-womb, the
Nemlig. Sumererne havde en hellig ”himmel- one who creates mankind, create,
ko”, Ninsun, der ifølge mytologien var mor til deres then, Lullu (man) and let him
bear the yoke!
store gudehelt Gilgamesh, og akkaderne havde en The yoke he shall bear; the burof creation man shall bear!”
gudinde som var moder til alle menneskene, Nintu den
Nintu opened her mouth, saying
hed hun. – Lur mig, om det ikke er én og samme gud! to the great gods:
“With me is the doing of all that
Men i to forskellige kulturer?
is suitable; with his... let Lullu
Sumererne herskede i Mesopotamien inden apear! He who shall serve all
gods, let him be formed out of
akkaderne, men fælles for alle mesopotamiske her- clay, be animated with blood!”
Creation of Man by the Mother Godskere var at de blev betragtet som enten halvguder dess,
old Babylonian (Akkadian) text
Ancient Near Eastern Texts
eller som himlens repræsentant på jorden, og derfor
Pritchard, 1950
blev de altid afbildet med en halvmåne på hovedet.
For det meste tegnet på en måde, så det lige så meget ser ud som horn.
På hovedet af herskeren?
Gennemgående gude- og kongesymbol i hele den frugtbare halvmåne
og Egypten: hornet eller halvmånen. Det er derfra det stammer!
De absolut allerældste ”skrevne” optegnelser vi har, er over 25.000 år
gamle og er gjort af nogle jægersamlere på en dyreknogle, og de forestiller
månens gang hen over himlen. Det ældste religiøse symbol er også månen,
halvmånen, og dét er den på grund af landbruget og oksens domesticering.
Ligesom kornet blev forbundet med jorden, blev oksen forbundet med himlen. – Gala betyder mælk på oldgræsk, og hvad hedder den del af vores
gala-kse som vi befinder os i?
Mælkevejen? – Fordi der er en ko i himlen?
Vi der lever i de moderne storbyer glemmer, hvor fantastisk himlen
er. Simpelthen fordi vi ikke kan se den. På grund af al vores kunstige belys326
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ning. Men for størstedelen af historiens mennesker har himlen hvælvet sig
over deres virkelighed som et underfuldt, svimlende og uforståeligt syn nat
efter nat. Og én af de mest fundamentale grundbetragtninger som går igen i
oldtidens mytologier i Afrika, i Kina, i Mellemøsten, i Europa og over alt på
jorden, hvor der findes mennesker, det er tanken om at himlen afspejler det
evige og uforanderlige, mens livet på jorden kun er en mat og forgængelig
afglans af den perfektion som findes mellem stjernerne.
Himmelkoen er perfekt og evig, oksen ude i stalden kan falde død om i morgen?
Der er ikke meget romantiker gemt i dig, hva’?
Stjernerne på himlen og de stjernetegn som vi Fra de allerældste tider var de gudvæseners attribut en
udledte af dem, var perfekte og evige, menneskene dommelige
hovedbeklædning med horn. I Sumer,
dødelige og utilstrækkelige. Den uforanderlige him- som overalt i Mellemøsten, var den
religiøse symbolik, knyttet til tyren og
mel over os og den uforudsigelige jord under os; det kendt fra fund helt tilbage til neolitisk
var de to fundamentale grænser, hvorimellem livet tid (yngre stenalder), overleveret
ubrudt. Eller sagt på en anden måde:
udspillede sig. Kun når himlens orden herskede på den guddommelige fremtræden defineredes som kraft og som en transjorden, undgik menneskene at leve i kaos.
cendens i rummet, dvs. uvejrshimmelOm dét med den evige himmel og den forgæn- en, hvor tordenen runger (for tordenen sammenlignedes med tyrenes
gelige jord i sig selv er en betragtning der stammer brøl). De guddommelige væseners
helt tilbage til vores fælles fortid i Afrika, er ikke u- ”transcendente” og himmelske
sammenhæng fastslås ved det
tænkeligt – det afspejler jo også shamanismens over- determinativ (artsbestemmelsestegn)
verden og underverden – men med agerbruget og som stilles foran deres ideogram, og
som oprindeligt betegnede en stjerne.
oksens domesticering fik det et nyt lag af betydnin- Den egentlige betydning af dette
bestemmelsestegn er ”himmel”, og det
ger: jorden blev forbundet med kvindeligheden, og – vil sige, at enhver guddom blev
mælken til trods – blev oksen og himlen i løbet af et betragtet som et himmelsk væsen.
Derfor udstrålede guderne og
par tusinde år forbundet med det mandlige; tyren gudinderne et meget stærkt lys.
Mircea Eliade
især. De store falliske horn i panden på tyren og tyDe religiøse ideers historie
rens brunst og styrke har appelleret til de første hyrders fantasi og til deres forestillingsevne og trang til analogier. Tordenvejrets dybe rumlen hen over himlen blev simpelthen forbundet med tyrens
brølen.
Den mandlige gud var i himmelen, den kvindelige var jorden? Det mandlige
var perfekt og uforgængeligt, det kvindelige var midlertidigt og fyldt med fejl?
Du er kvik, hva’?
Nu kunne man så forledes til at tro at der i kraft af jordens mytologiserede kvindelighed og tyrens mytologiserede mandlighed; jordens frugtbarhed og den brølende himmels sol og regn, eksisterede en balance mellem
det kvindelige og det mandlige hos vore old-tyrkiske og old-semitiske venner i Mellemøsten 6.000 år før år 1. Og det har der faktisk muligvis gjort. De
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mesticeringen af husdyrene, havde alle både mandlige og kvindelige guder,
og kvinderne var faktisk slet ikke så ringe stillet!
Det var dem der havde tjek på frugtbarheden?
Bonden og hyrden
I hvert fald dér, hvor agerbruget og jorden Agerbrugerens kosmos er begræntil det dyrkede land, - ageren er
skaffede mad på bordet. Der var nemlig ikke altid set
verden, - uden for det ligger
tale om en homogen ”agerbrugskultur med husdyr”. “Udgård”, og jorden er for ham,
som også for kvægavleren, i den
Visse grupper var agerbrugere, og andre grupper var grad identisk med folkets personat liv og død afhænger af
nomader med får, geder eller kvæg. Og selvom noma- lighed,
berøringen med den. Men i hans
der og agerbrugere var afhængige af hinanden rent verden er regionen under mulde
lige så vigtig som den overjordiske;
økonomisk og handlede med hinanden – nomaderne dernede bor frugtbarhedens
bor de døde.
havde behov for korn og grøntsager, og agerbruger- magter, og dernede Vilhelm
Grønbech
Primitiv Religion
ne havde formentlig brug for både kød, uld, mælk, og
gødning – så var de to grupper ikke de samme. Det har heller ikke været de
samme nomader der havde kvæg som dem der havde får og geder.
Agerbrugerne var bofaste. Nomaderne var afhængige af at bevæge
sig rundt og finde nye græsgange til deres hjord, men den ene mands – eller
kvindes – korn kan nu en gang ikke vokse dér, hvor den anden mands dyr
skal græsse.
Da sagde Han: Hvad har du gjort?
Ny årsag til krig?
Din broders blod råber til mig fra
jorden. Nu skal du være forbandet
Kan du huske historien om Kain og Abel?
fra den jord, der har åbnet sin
Den ene slog den anden ihjel?
mund for at tage din broders blod
Kain dyrkede jorden. Abel var fårehyrde. De fra din hånd! Når du dyrker
jorden, vil den ikke mere give dig
ofrede begge til Herren, men Herren vendte sig kun sin kraft.
1. Mosebog 4:10-12
til Abel og hans gave. Kains ignorerede han.
Gud tog kun imod fårehyrdens offer, landmandens ville Han ikke have?
Hvorefter agerdyrkeren slog fårehyrden ihjel. Ud over at vi må formode at det er en gammel kvægavlermyte som jøderne har bevaret i deres
Moselov, så er der en interessant lille detalje i den bibelske tekst som ofte
bliver overset. Hvad var nemlig Kains straf for at have slået Abel ihjel?
Han blev sendt væk? – Det var ham der fandt en kvinde at få børn med,
selvom der kun var Adam og Eva og Kain og Abel i hele verden?
Oldtidens jøder var ikke altid de store logikere! Ikke i græsk forstand,
i hvert fald. – ”Når du dyrker jorden” står der i Biblen, ”vil den ikke længere give dig ”sin kraft”!”
Totem? De første landbrugere havde samme forhold til jorden som jægersamlerne havde til deres byttedyr? – Endnu mere stenaldermytologi i Biblen?
Den er en guldgrube af stenalderguf! – Vi kommer tilbage til Det
gamle Testamente og den verdensanskuelse som det repræsenterer. Men nu
skal vi lige have styr på forløbet op til dét vi tror vi kender:
328
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Det matriarkalske samfund varede nemlig ikke for evigt. Omkring år
5000 før år 1 havde man – jeg gætter stadig på kvinderne – i Mesopotamien
fundet ud af at lave kunstig overrisling af landbrugsjorden omkring de to
floder Eufrat og Tigris. Det gav større udbytte, end dengang man bare benyttede sig af flodernes naturlige overrisling af jorden. Men hvad skete der
omkring 4.500 år før år 1?
Mændene tog over?
Ikke fra den ene dag til den anden, men der skete noget som kom til
gradvist at få betydning. De opfandt nemlig hvad?
Sværdet?
Rigtige mænd og
Ploven.
deres værktøj
Med ploven blev det muligt at dyrke afgrøder i Bønderne (...) måtte derfor udvikle
redskaber til specielle formål, for
tungere jorde end tidligere, og det kan ikke udeluk- nye
eksempel stenøkser til skovrydning,
kes at det også var kvinderne der opfandt den. Det hakker og gravestokke til bearbejdning af jorden og stensegl til høstbrug.
var trods alt dem der gik og knoklede i marken hele Til brug for opbevaring og tilbereddagen, og så at vinden blæste deres møjsommeligt ning af føden udvikledes også en
række nye hjælpemidler: kværnsten til
udlagte frø bort. I starten har de formentlig bare krat- fremstilling af mel fra det dyrkede
tet nogle furer med en kæp, og derfra må de have korn samt lerpotter til opbevaring af
mad og til at koge i. De tidligste
muteret en sten fast for enden af kæppen. Derfra har kendte lervarer stammer fra Japan omen eller anden sikkert bundet et reb om kæppen og kring år 11.000 f.Kr. Den samme
opfindelse gjorde man uafhængigt
smidt rebet om hornet på en okse, og til sidst har de heraf i Mellemøsten cirka 3000 år
spændt kæppen ordentligt fast, og til allersidst har senere.
John Haywood
Historisk Verdensatlas,
de udviklet stenploven. – Formentlig med hundreder
af års mellemrum.
Memerne muterede ikke så hurtigt dengang?
Det tog sin tid! – Måske skal man endda forestille sig noget så provokerende som at mænd og kvinder har samarbejdet om at løse et problem:
ploven pløjer jo ikke alene jorden, den trækkes også af en okse!
Og er temmelig fallisk, når man sådan lige tænker over det?
Så lur mig, om ikke den også har inspireret til ny mytologi.
Og en patriarkalsk kultur?
Der er jo den detalje at pløjning i frugtbar jord med en stenplov er
tungt arbejde ad helvede til! Hvis ikke mændene har hjulpet til, så er
kvinderne blevet slidt ned.
Det blev mandigt at dyrke korn?
Det var det nødt til. Ellers kom der ikke mad på bordet.
Og mænd fascineres altid af ny teknologi?
Fortidens svar på en Bimmer med skørter og et Rolex-ur! – Nå, men
ligesom med såningen, opstod der med ploven ny mytologi og nye vaner.
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Med både sædekorn der skulle gemmes fra sæson til sæson, og ophobningen af alle de nye værktøjer som hørte til landbruget, opstod der så
småt begrebet ejendomsret. Ikke som vi opfatter det, hvor der er forskel på
”mit” og ”dit”, men en ejendomsfølelse, hvor der var forskel på ”vores” og
”deres”. I første omgang var den kollektiv.
For individet var stadig ikke opfundet?
Der fandtes kun gruppen og dens interesser.
Hvem er
Men der fandtes andre grupper andre steder, og dem Land of hope and glory
Mother of the free
gjaldt det om at afgrænse sig fra! – Det er i det hele How shall we extol thee
were born of thee?
taget afgrænsningen som er årsagen til at jeg kalder Who
God who made her mighty
Make her mightier still!
det pubertetsepoken.
Afgrænsningen fra ”de andre”?
Afgrænsningen er ikke alene gennemsyrende for vores selvforståelse
som kultur, dét som hele puberteten går ud på, er løsrivelse og afgrænsning. Teenageren afgrænser sig fra sit ophav, fra det modsatte køn og fra de
grupper som man i hvert fald ikke tilhører.
Hvem-jeget bliver løsrevet fra flokken?
I første omgang skete det kulturerne imellem; kollektivt; et hvem-os,
kunne man kalde det. Først derefter er det dukket op for os som individer;
hvem er jeg, når jeg står på egne ben, løsrevet fra de andre?
I kølvandet på landbrugskulturen blev afgrænsningen mellem grupperne og deres forskelligheder klarover, og afgrænsningen blev aktivt underbygget og vedligeholdt. Og det blev den på grund af alle de ting og
redskaber som landbruget krævede, og den ejendomsret som opstod af det.
Men i begyndelsen var ejendomsretten ikke personlig eller individuel.
For alt dét som voksede op af marken eller blev ydet af kvæget, var jo gaver
fra guderne. De værktøjer man selv fremstillede, var i begyndelsen stadig
forbundet med den animisme som er kendetegnende for jægersamlerne.
Derfor har der formentlig langt op i tiden stadig været ritualer forbundet
med fremstillingen af stenøkser og andet værktøj, for at det skulle blive
godt værktøj.
Først i takt med at mytologierne ændrede sig, i takt med at landbruget afstedkom alt flere nye opfindelser, og i takt med at vi fik flere og flere
ting som vi kunne associere med vores underhold, begyndte det individuelle hvem-jeg – identiteten løsrevet fra flokken – at dukke op.
Først blev flokkens særegne karakter klarover, og så blev individet det?
Der opstod skel mellem folk, og efterhånden blev de også formuleret
som en del af mytologien, og dét satte præg på selvforståelsen.
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vi?

Og så er der i øvrigt en pudsig ting i forbindelEksisterer
se med landbruget som vi skal have med: vi er vant
fremskridtet så,
til at tænke på landbruget som en teknologi der medeller hvad?
førte øgede fødevareressourcer. Det gjorde det også, Dette er historien om, hvordan
og jorden blev skabt.
men befolkningstallet svarede igen med at stige. Fak- himlen
Dengang Herren Gud havde
tisk viser det sig, når man undersøger nutidige jæger- dannet jord og himmel, da var der
endnu ikke nogen af markens
samlere og deres livsstil, at de med langt mindre ar- vækster på jorden, og markens
var endnu ikke spiret frem,
bejdsindsats kan skaffe meget mere føde på kortere urter
for Herren Gud havde ikke ladet
tid, end bønder kan. Det kræver bare et større areal. det regne på jorden, og der var
ingen mennesker til at dyrke
Der skal cirka 25 kvadratkilometer skov til at brød- jorden.
1. Mosebog 2:4-5
føde én jægersamler. Et opdyrket areal på samme størrelse kan med ret simple metoder brødføde mindst 50.
Så før eller siden ville det have været en nødvendighed at opfinde landbruget?
Måske var det derfor de opfandt landbruget. Måske var der ved at
blive overbefolket i Mellemøsten, og ingen havde lyst til at flytte.
De blev simpelthen tvunget til at slå sig ned.
Historien om Adam og Eva der må tjene deres brød i deres ansigts
sved, kan meget vel være udtryk for en historisk udvikling der løbende er
blevet skildret og mytologiseret i takt med at den fandt sted; arkæologerne
regner med at i takt med at antallet af bønder steg, så fortrængte de ganske
enkelt jægersamlerne.
Og jægersamlerne har ikke forladt deres paradis frivilligt?
Næppe. Til gengæld har de bønder der havde
Early Egyptian skeletons tell a story
landsbyer med marker rundt om, i lang tid været of a terrible life. Their toes and
omgivet af jægersamlere der bare gik rundt og drev backs are deformed by the way
den af, og som sikkert har syntes at det var nem af- people had to grind corn to make
bread, they show signs of rickets
tensmad at nedlægge en tam okse i ny og næ eller at and of terrible abscesses in their
hoppe over hegnet og plukke agurker og ærter. Næp- jaws. Probably few lived beyond the
age of thirty. (...) By contrast
pe ligefrem en situation som bønderne har syntes om!
modern hunter-gatherers have been
Når man sammenligner knoglerester af de før- estimated to spend only about
ste landbrugere og samtidige jægersamlere, så har fifteen hours a week hunting and
have plenty of time for pleasure.
det stik mod al forventning vist sig at jægersamlerne
Susan Blackmore
The Meme Machine
havde det bedre. De var højere og mere velnærede.
Bønderne derimod havde slidskader på både knogler og led, og de havde
spor af alskens sygdomme som jægersamlerne slet ikke kendte til.
Tuberkulose, for eksempel, det var oprindelig en kvægsygdom, men den
sprang til mennesket, da vi begyndte at bo sammen med dyrene.
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Fortidens fugleinfluenza?
The most serious infctious diseases to
Eller SARS. Tuberkulosen fik vi, da vi flyttede humanity, such as smallpox and
ind i dyrenes afføring; SARS dukkede op i jetstrøm- influenza, all derive from domesticated
animals, and our farming ancestors lived
men på den kinesiske urbanisering og den kommer- through horrific pruning in which untold
millions succumbed to early versions of
cielle luftfart. – Kan du huske hypotese III fra i går?
these diseases, leaving only those
Jeg har den på min blok... her... ”Marginalen mellem fortunate enough to have some natural
fordele og ulemper bliver mindre, jo mere højteknologisk immunity to reproduce.
Daniel C. Dennett
eller kompleks teknologien er; jo mere kompleks, desto
Breaking the Spell, 2006
hurtigere indtræder ulemperne ved teknologien. ” Og
”Graden af fremskridt falder eksponentielt i takt med at kompleksiteten stiger.”
Hos mennesker har vi tegn på tuberkulose i egyptiske mumier fra år
2400 før år 1. Det tog altså 4-5.000 år fra vi begyndte at leve sammen med
køerne og til vi selv fik tuberkulose, og der gik også nogle tusinde år til den
havde været kloden rundt.
SARS sprang fra det kinesiske menukort til hjerFor years we have forced countless
tet af Europa og Canada på et biologisk splitsekund, chickens to live short, miserable lives
in huge, crammed henhouses in the
så snart Kina hoppede med på moderniteten og rute- name of intensive agriculture. In 2004,
they started to wreak their revenge.
flytrafikken.
Somewhere in east Asia these birds
Men vi har jo også fundet ud af en masse om SARS have been breeding a flu virus that,
according to the World Health Organiog fugleinfluenza i løbet af ingen tid, netop på grund af zation, could eventually kill millions of
Called H5N1, it has been
den komplekse teknologi? Hvis det ikke havde været for people.
causing regular, if unreported, outvores videnskab og Internettet, så var det jo ikke lykkedes breaks in poultry in China for years, as
intensive poultry production has
at standse nogen af delene?
skyrocketed. This year the virus
beyond China’s borders, as far
Til sammenligning tog det 4.500 år fra vi fik spread
afield as Indonesia, forcing China at
tuberkulose til vi opfandt antibiotika som kan kurere last to admit to its existence. It will
take years to eradicate. And there is
den. Det eneste som det beviser, det er at marginen now so much of the virus about that
chances are some of it, somemellem fordele og ulemper bliver mindre i takt med the
where, will acquire a taste for humans.
Breeders of pestilence
at kompleksiteten stiger.
New Scientist, 25 December 2004
Og kompleksiteten stiger eksponentielt?
Min hypotese holder stadig!
Og så beviser den hurtige diagnosticering af SARS og fugleinfluenza i
øvrigt også en anden ting, og det er at det internationale forskermiljø udelukkende kan løse den slags problemer, hvis de deler alle oplysninger
løbende og ikke spekulerer i patentrettigheder og ophavsret på de videnskabelige delresultater. I hvert fald ikke i de tilfælde, hvor lokummet for
alvor brænder! Alvorlige problemer kan kun løses, hvis delresultater publiceres løbende og informationen flyder frit. Og det kan kun ske, hvis den
videnskabelige grundforskning er økonomisk uafhængig.
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Offentlig finansiering?
Eller privat velgørenhed. Men under alle omstændigheder uden krav
om at skulle give økonomisk afkast. – Men det er en helt anden diskussion
som vi slet ikke skal ind på nu!
Landsbyer,
De første bønder havde andre problemer?
håndværk og
Og fandt på andre løsninger. Og tilskrev gudermonopolet på
ne ophavsretten. – Og så adskiller landbruget sig i
guderne
øvrigt fra jægersamler-livsstilen på en helt afgørende
Hunter-gatherers are healthy, suffer
måde: udbyttet kan svinge fra år til år.
from littel disease, enjoy a very diverse
Naturen kan selvfølgelig også have både diet, and do not experience the
periodic famines that befall farmers,
gode år og dårlige år, men jægersamlerne kan gå fra dependent on few crops. It is almost
for Bushmen, who
sted til sted og flytter sig bare mere i dårlige år end i inconceivable
utilize eighty-five edible wild plants, to
gode. Landbrugerne var nødt til at blive, hvor de var, die of starvation, as did about a million
Irish farmers and their families during
og de var prisgivet de udsving der kunne være i ud- the 1840s when a blight attacked
potatoes, their staple crop.
byttet. – Det forklarer så dels at bønderne ikke var
Jared Diamond
The Third Chimpanzee, 1992
nær så høje som jægersamlerne, dels at religionen
ændrede sig.
Det blev nødvendigt at ofre til guderne for at få en god høst?
Når man ikke kender til kunstgødning eller skadedyrsbekæmpelse,
men er en rettroende animist, hvordan skal man så ellers sikre sig mad på
bordet? Jægersamlere takker også ånderne i naturen eller efterlader gaver til
deres fangstdyr eller til deres egne forfædre for at sørge for en god fangst. Så
tankegangen var ikke ny, men omfanget og ritualerne ændrede sig. Og det
gjorde de blandt andet, fordi landbruget medførte en arbejdsmæssig specialisering i samfundet. Det blev mere komplekst. – Hvad hed hypotese XV?
”Ny teknologi skaber social polarisering, og det er først, når teknologien er
ved at være forældet at den skaber en udligning, en generel velstandsstigning.” –
Samme udvikling som i forbindelse med den industrielle revolution? Ny teknologi
medfører fattigdom?
Interessant, ikke?
Men kompleksiteten stiger som bekendt eksponentielt, så efterhånden
medførte landbruget rent faktisk en velstandsstigning. Der kom korn i overskud, og det gjorde der især i Egypten og i områderne omkring Eufrat og
Tigris, hvor man havde fundet ud af kunstig overrisling af markerne. Og
hvordan det er lykkedes dem at opfinde overrislingen og udvikle teknologien og alligevel tilskrive den til guderne, det må du ikke spørge mig om!
– Eller det vil sige, det må du gerne, for de myter som blev til i området, de
siger nemlig at guderne skabte mennesket til at pukle for sig!
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Det var guderne der styrede landbrugsarbejdet?
(Jared) Diamond sees the transition from
Og landbruget kastede overskud af sig, og vel- bands of fewer than a hundred people to
standsstigningen betød at bønderne blev i stand til at tribes of hundreds to chiefdoms of
thousands to states over fifty thousand
brødføde en præstestand; en præstestand som ikke people as an inexorable march “from
behøvede at udføre andet arbejde end at have mono- egalitarianism to kleptocracy,” government by thieves. Speaking of chiefdoms,
pol på magten til guderne.
he remarks:
At best, they do good by providing
Smart! – For præsterne!
expensive services impossible to
Hvor jægersamlernes shamanisme var ”demo- contract for on an individual basis. At
kratisk”, så blev landbrugernes kontakt til guderne worst, they function unabashedly as
kleptocracies, transferring net wealth
koncentreret hos en professionel præstestand. Og dét from commoners to upper classes. ...
var, ganske rigtigt tænkt, en lukrativ business! Især Why do the commoners tolerate the
transfer of the fruits of their hard labor to
efterhånden som samfundene voksede.
kleptocrats? This question, raised by
Og præsterne var mænd?
political theorists from Plato to Marx, is
Der fandtes præstinder, og tempelskøgerne le- raised anew by voters in every modern
election.
vede vist mestendels også en ret lukrativ tilværelse,
Daniel C. Dennett
Breaking the Spell, 2006
men de virkelig store religionspampere, de har uden
tvivl været mænd!
Da de første landsbyer opstod for cirka 10.000 år siden, da bestod de
af stammer med omkring 200 medlemmer. Høvdingen – alfahannen, om du
vil – havde myndigheden til at træffe beslutninger på stammens vegne, men
ellers var der ikke den store indbyrdes forskel i status og velstand.
Men da den kunstige overrisling blev muteret frem omkring 5.000 år
før år 1, og da ploven kom omkring 4.500 før år 1, da betød det at stadig flere mennesker kunne bo inden for det samme geografiske område. Og dét
betød at de første større bysamfund i Mesopotamien og Egypten opstod. Og
med bysamfundene opstod deciderede håndværk og en reel arbejdsdeling.
Derunder den professionelle præstestand.
Det var den øverste leder og hans konder styrede samfundsøkonoSamtidig indførte klanlederne arvefølge. Anfø- sorter,
mien. De behøvede ikke at arbejde: De
reren for den vigtigste klan var også hersker over det yngre medlemmer af klanen havde
ordre til at levere dem mad
samlede klandømme; klandømmet kunne dække over stående
som tak for godt lederskab og beskytflere byer, og øverste mand i toppen af pyramiden – telse – en tidlig form for beskatning.
Efterhånden som den øverste ledelse
knudepunktet i kulturens skalafri netværk – blev fik stadig større behov for at demonogså tilskrevet guddommelige kræfter, eller i det strere sin rigdom og magt ved hjælp af
fine våben og smykker, opstod der i
mindste direkte guddommelig kontakt. Og dermed de fleste klandømmer en klasse af
var skabelonen for både samfundsstruktur og myto- håndværkere.
John Haywood
Historisk Verdensatlas, 2000
logi – faktisk helt frem til vor egen tid – skabt.
Hele den epoke som du kalder pubertetsepoken? Det var teknologien som afstedkom de første spæde statsdannelser? Med en guddommelig konge i toppen?
Og på toppen af kongen; en måne der lignede to horn!
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Jo mere bofaste folk blev, desto mere fastlagte må de grupper som
opholdt sig i samme område også være blevet. Nu vidste man jo, hvor man
havde hinanden. Mulighederne for at kontrollere og tyrannisere hinanden
forandredes totalt. – Jo ikke mindst, fordi denne her over-klanleder også
blev ham der stod for bygning af de ting som var væsentlige for hele samfundet: dæmninger, kanaler, templer og kornkamre – templerne og kornkamrene var i øvrigt de samme, så præsterne sad i bogstaveligste forstand
på ”flæsket” – og da oversvømmelser og tørke blev opfattet som gudernes
vrede, så fik den øverste hersker en mere og mere hellig rolle i de religiøse
ritualer.
Og dermed var det forbi med shamanismen?
Det var ikke forbi med shamanismen. Men den kom i magtens tjeneste,
og magten var arvelig. Adkomsten til at udøve oververdenskontakt blev
monopoliseret eller kontrolleret, og de kollektive ritualer ændrede karakter.
Ikke mindst, fordi man opfandt den form for guder som vi blandt andet
kender fra den græske og den nordiske mytologi.
Den store
I bysamfund med over 1.000 mennesker, hvor
udspecificering
hele samfundet var afhængigt af en god høst, dér var
Live the Horus: Divine of Form;
det ikke nok at Åge kunne tage på en drømmerejse the Two Goddesses: Divine of
the Horus of Gold: Who
og sludre lidt med Gurlis onkel om den kommende Birth;
Comes into Being; the King of
jagt. De var nødt til at have nye former for kollektive Upper and Lower Egypt: Khakau-Re; the Son of Re: Sen-Usert,
ritualer og nye måder at anskue guderne på. Simpelt- given life like Re forever.
Egyptian rituals and incantations
hen på grund af mængden af mennesker. – Det er
Ancient Near Eastern Texts
Pritchard, 1950
selvfølgelig ikke noget de har tænkt over eller været
klarover, eller som de har konstrueret ”med vilje”, det har bare udviklet sig
sådan i takt med at befolkningstallet steg.
De har bare gradvist muteret ritualer og mytologi, så mere end en enkelt
familie kunne deltage?
Og har bygget deciderede templer eller huse til at afholde ceremonierne i.
Det er her min lille landsbykirke stammer fra?
Hele memplexet inden i og omkring den, du! – Og fra at handle om
forfædrenes eller dyrenes ånder som var tæt på enhver, så kom der en regulær gudeopfattelse på banen, hvor guderne blev større og fjernere. Og i takt
med at guderne fik en anden karakter, så gjorde mennesket det også: der
skete en gradvis udskillelse af mennesket i forhold til guderne. Guderne fik
en anden ”substans” end mennesket, det var ikke længere ens egne eller
naboens forfædre man spurgte om råd og vejledning i over- eller underverdenen; det var karakterer af en helt anden støbning.
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Zeus som lever på Olympen? Tor der kører hen over himlen?
For eksempel. Men lige nu er vi 3-4.000 år inden såvel Tor som Zeus.
– Til gengæld kom myterne til at handle om at guderne ikke alene havde
hver deres ”område”, men også hver deres menneskelige egenskab; hver
deres gemyt eller sindelag. Der blev sat ansigt og personlighed på de enkelte guder, og så boede de i templet og blandede sig med menneskene. Det
var alt sammen nyt. Og på baggrund af dét, blev naturfænomenerne forklaret som gudernes belønning eller straf af det kollektive samfund.
Man tilbad ikke længere floden i sig selv, men den gud som havde ansvaret
for floden?
Sådan kan du godt formulere det. Det var også i forbindelse med den
udvikling at guderne blev afbildet i statuer; at man skabte gudebilleder man
kunne bede til. – Netop den slags statuer og afgudsdyrkelse som både Det
gamle Testamente og Koranen gang på gang advarer imod.
Men da nu samfundets orden ligefrem var skabt af guderne, så var
forbrydelser mod samfundet også en forbrydelse mod gudernes orden. Den
slags gjorde guderne vrede, og vrede guder straffer ved at sende naturkatastrofer – og da det var menneskets skyld at guderne blev vrede til at begynde
med, hvad ofrede man så for at gøre dem glade igen?
We do know that human sacrifice
Mennesker?
was not beyond the Sumerians, for
Hovedsagligt okser, geder, får og markens af- archaeologists have dug up the
burial chambers of dead kings who
grøder. Men også jomfruer, slaver, krigsfanger og ny- were entombed with all their
retinue.
fødte børn. Det varierede fra sted til sted og fra ritual family, household, andThomas
Cahill
Gifts of the jews, 1998
til ritual, men udbyttet på marken og beskyttelsen
mod naturens kræfter afhang af, hvor fantastisk en pris menneskene havde
været villige til at betale guderne for sikkerhed og en fremtidig god høst.
Eller i hvor høj grad man gennem ofring viste guderne at man fortrød sine
forbrydelser.
Det er simpelthen fundamentet for kristendommen Det synes, som om guderne oprindelig
foretrak menneskekød, men efterhånden
som blev lagt her?
som den menneskelige moral udviklede
Fundamentet for al moderne monoteistisk teo- sig, måtte de nøjes med dyreofre.
En liturgisk tavle, fundet i de sumeriske
logi. Der er jo ikke noget som er opstået i et vakuum.
ruiner, siger med sælsom teologisk
For os virker det barbarisk at man ofrede men- forudanelse: ”Lammet træder i stedet for
menneskene, han har givet et lam for sit
nesker, men det siger et eller andet sted sig selv at liv.” Denne mildning af sæderne kom
hvis hvem’et, hvem-jeget, ikke var synderligt løsrevet præsterne til gode, og de blev snart den
rigeste og mægtigste klasse i de sumerendnu; hvis individet stadig blev betragtet som en iske byer.
Will Durant
del af en helhed, snarere end som et menneske med
Verdens Kulturhistorie
sin egen ret, så var det ikke nogen forbrydelse at ofre
et menneske, hvis det skete i almenvellets tjeneste.
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Samfundet var vigtigere end individet?
Den kollektive orden stod over individets krav på retten til sit eget
liv. Der fandtes simpelthen ikke individualisering i den forstand vi kender
det. – Til gengæld er det netop dét pubertetsepoken handler om: opfindelsen og udskillelsen af individet. Det var i kraft af vores teknologiske udvikling og den arbejdsmæssige specialisering at vi hele vejen op gennem landbrugskulturens udvikling blev gradvist mere og mere selvklarovre, selvstændige og løsrevet fra flokken.
Selvreflekterende og klarover vores indre verden?
Men ikke nok med dét; individet er også blevet institutionaliseret og
formaliseret, og det skal vi tale meget mere om, for det er virkelig én af de
ting der er kendetegnende for udviklingen.
Hvem-jeget? Den vesteuropæiske individualisme?
Men først skal vi have styr på den udvikling som det udsprang af,
dette hvem-jeg som vi alle sammen her hos os tager som en selvfølge: Hvor
kom det fra, dette syn på individet som gør at vi ikke kan acceptere – og
heller ikke skal acceptere – æresdrab på døtre der forelsker sig i en mand
deres familie tilfældigvis ikke bryder sig om?
Hvor kommer individets ukrænkelighed fra, simpelthen?
For til at begynde med var det der ikke, og det
Ikke den dybe
tog sin tid, inden det opstod. – Nå, hvilken fantastisk
tallerken, men...
opfindelse gjorde old-irakerne omkring 4.000 år før
år 1? Du kan slet ikke forestille dig din verden uden.
– Du bruger opfindelsen hver dag.
Skriften?
Hjulet. Først var det pottemagerhjulet 4.500 år før år 1, men omkring
år 4000 var der nogen der fandt på at sætte det på en vogn. Og hvis jeg skal
gætte, så tror jeg at vi efterhånden må til at give os mænd lidt af æren også!
Om ikke andet, så i det mindste af den grund at i begyndelsen var hjulene
så store og klodsede at det slet ikke har været fysisk muligt for kvinder at
løfte et vognhjul og samle en vogn. Hjulene var massive træskiver, og vognene har været tunge som bare fanden.
Ingen servostyring?
Så selvom der blev spændt en okse for kærren, og man teoretisk set
godt kunne forestille sig at det var kvinder der fik idéen, så har transport ret
hurtigt været et mandefag. Pointen med transport er jo netop at man
bevæger sig uden for landsbyen, og der ude kunne man jo ikke bare lade
kvinder fare rundt på egen hånd!
Hvad ville så naboen ikke tænke?
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For slet ikke at tale om vilde dyr, omstrejfende røverbander og landskabets dunkle magter i al almindelighed.
Vi plejer at tænke på naturen som sådan et freDét derude
deligt sted, hvor man tager børnene med hen om søn- ”Det er en rigtig lækker lille mundfuld,” tænkte ulven ved sig selv, ”hun
dagen. Men for vores forfædre var naturen stor og vil nok smage bedre end den gamle.
farlig! Det var forbundet med ikke ubetydelige risici Nu vil jeg bære mig rigtigt snildt ad, så
jeg får fat i dem begge to.”
Grimms Eventyr
at bevæge sig uden for landsbyen og dens bolværk.
Den væsentligste grund til at naturen er god og rar her hos os, det er jo at vi
har kultiveret den. Vi har slået alle de dyr ihjel som kunne have fundet på at
æde os. Vi har lagt asfalterede veje gennem landskabet og givet os selv muligheden for at suse igennem det med 120 kilometer i timen, mens vi selv
sidder trygt og sikkert inde i en metalæske og hører Vivaldis Fire Årstider.
Glødelampen udryddede overtroen?
Men uden glødelampen er den menneskelige fantasi arbejdsom: en
skygge fra en gren; månen som forsvinder bag en sky; et ulvehyl i mørket;
alt sammen kan snart give panikken noget at arbejde med; kan få os til at se
både ånder og lodne væsner med lige så fantastiske egenskaber som os selv.
Det var den virkelighed vores forfædre levede i. I Mellemøsten. I Anatolien. I Grækenland. I Nordeuropa. I Danmark. Og i de omgivelser lod man
ikke bare lillemor begive sig væk fra gruppen på egen hånd. Heller ikke i
dagslys, og heller ikke selvom indbyggertallet var vokset til mellem 1.000
og 2.000 individer som havde kultiveret de nærmeste jordarealer. For lige
uden for markerne lurede naturens ukontrollerbare farer, og selv inde i
landsbyen vidste man ikke, hvad der smøg sig rundt mellem husmurene
efter mørkets frembrud. Af naturlige såvel som overnaturlige skabninger.
Kronisk Blair Witch Project?
Sådan har størstedelen af menneskehedens erfaring med omgivelserne altid været. Mørket var altomfattende; naturen var almægtig, og de kræfter der gemte sig derude, dem havde man kun nogenlunde kontrol over ved
hjælp af ritualer, bønner, ofringer og amuletter. Når man lagde sig til at sove
om aftenen, var der ingen garanti for at man levede næste morgen. Og det
var i den virkelighed vores kultur blev grundlagt. Vores religioner, vores
retsopfattelse, vores mytologier, overtro, talemåder og ordsprog.
”Nissen flytter altid med”?
Han var ikke bare en lille charmerende fætter med rød hue og træsko.
Han var en reel trussel mod familien og dens velfærd, hvis man ikke stod
sig på god fod med ham! I Mellemøsten og Indien har hans fætre og kusiner
haft andre navne og andet udseende, men der er ingen tvivl om at nissen
stammer fra Afrika lige som os selv og er flyttet med hele vejen!
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Og er blevet muteret undervejs?
Sammen med vores teknologi og vores erkendelse. Og har fået varmere og varmere tøj på, jo tættere vi kom på Polarcirklen. – Nisserne boede
her jo næppe, før vi kom!
Silicon Valley
Men vi skal lige tilbage til hjulet og kærren, for
anno 4.000 før år 1
hjulet betød at det blev muligt at transportere både
afgrøder og handelsvarer og andre ting i hidtil uset omfang. – Og med
handel opstår hvad?
Kompleksitet?
Udveksling af idéer. Og, ja, øget kompleksitet! Og sideløbende med
landbruget og ploven og pottemagerkunsten og hjulet begyndte de også at
udvinde metal. Kobber blev smeltet i det nuværende Tyrkiet omkring år
6200, og bronze blev fremstillet i Mellemøsten år 3800. – Og hvad fandt de
på i det nuværende Pakistan omkring 5500?
Det kan jeg da ikke gætte!
Dyrkning af bomuld. Vævning af uld, hør og bomuld blev i det hele
taget udviklet i løbet af 5000-tallet og de næste årtusinder frem. – Tænk dig
den opsigt det har vakt med den første som kunne klæde sig i stof!
De første stenalderbønder gik stadig rundt i pels?
Formentlig halvnøgne. Men jo større byer, jo mere samhandel, jo flere
fremmede man rendte ind i, jo mere sofistikeret kulturen blev, jo væsentligere ejendomsretten blev, og jo mere selvklarovre og forfængelige folk blev;
jo større statusforskel man kunne vise frem med smykker og klæder, desto
mere tøj kom der på kroppen. Formentlig især kvindekroppen.
I det hele taget er jeg overbevist om at grunden til at religionerne helt
frem til i dag har været så bange for bare bryster og utildækkede kønsorganer af enhver art, det er at tildækningen er et symbol på kontrol med forplantningen, med kønnet, med naturen. Der er ikke noget mere truende for
kulturen end naturen, og til naturen hører blandt andet alle de kropsfunktioner vi ikke har kontrol over; afføring, sædafgang, menstruation og fødsler. Derfor var man nødt til at kapsle det ind noget tøj og i nogle ritualer og
myter sammen med resten af naturen, så drifterne og naturen ikke løb
løbsk. Tøj og tildækning beskytter mod samfundets sammenbrud.
– Og med tøj på kroppen begynder vi så at bevæge os ind i dét der
kaldes historisk tid. Så snart vi kommer op i 3000-tallet – altså fra år 4000 til
år 3000; det er den skide bagvendte tidsregning! – så kan vi nemlig i langt
højere grad dokumentere udviklingen. Og derfor er vi nu fremme ved et
folk og en kultur som var vanvittigt væsentlige, ikke alene for historien,
men også for os selv!
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Jøderne?
Sumererne bygger
Sumererne som vi nævnte før. Nede i det sydkulturens vugge
lige område omkring Eufrat og Tigris; nede i MesoDe tidlige sumeriske byer havde ikke
potamien.
megen lighed med vore dages
bysamfund. Da man endnu ikke
Stadig old-irak?
havde taget penge i brug, var der
Bingo! Sumer bliver selve landet kaldt. Folk i ingen markeder. Folk modtog mad,
klæder og andre genstande som
den frugtbare halvmåne var semitter. – Eller det må betaling for udført arbejde, eller man
vi i hvert fald formode at de har været. Det kan også byttede varer indbyrdes. Et beskedent
antal rige mennesker boede i paladser,
være at der har været folkeslag som et totalt forsvun- mens flertallet boede i usle rønner,
det, og som vi ikke kan spore nogen kulturelle eller som hverken havde vand eller sanitet
installeret. Husene var bygget af
sproglige rødder af i dag.
soltørrede tegl, fremstillet af mudder.
Men sumererne var ikke semitter. Men der er Sten, som var sjældne, brugte man
stort set udelukkende til fremstilling
heller ikke rigtigt nogen der ved, hvor de så kom fra. af skulpturer. Det hændte at løver i de
nattetimer trængte ind i byerne
De talte et sprog som ikke var i familie med nogen sene
og jog hærgende rundt på hustagene.
John Haywood
andre sprogstammer, og muligvis kom de fra det
Historisk Verdensatlas, 2000
indre Asien. Selv kaldte de sig sorthoveder, men
præcis hvornår de dukkede op i Mesopotamien, det er der ingen der kan
sige med sikkerhed.
De kom altså udefra og slog sig ned?
Så det er en helt ottende etnisk eller kulturel gruppe vi nu skal introducere i dét der går hen og bliver vores indoeuropæisk-semitiske kulturkreds. Sumererne havde allerede en gammel kultur med i bagagen, da de
dukkede op, og muligvis kom de til Mesopotamien i 4000-tallet, muligvis
3000-tallet. Men fra cirka 3400 var det dem der satte den kulturelle dagsorden i over tusinde år. Dels opfandt de den første billedskrift omkring
3300, dels er der en del af deres mytologiske materiale som har overlevet i
Biblen.
Også i Sumer identificeres vandUden at man ved, hvor de kom fra? De dukkede bare masserne med urmoderen, som, ved
jomfrufødsel, nedkom med det
op og satte sig spor i kulturen langt ind i vores tid?
første par, Himmelen (An) og
Noget i den retning. Alt, hvad der skete før Jorden (Ki), der inkarnerer det
3300, ved vi kun noget om i kraft af de husgeråd de mandlige og det kvindelige princip.
efterlod sig, deres køkkenaffald og de knoglerester vi Det første par forenedes, i så høj
grad at de gik op i hinanden, i et
har fundet af dem. Og så fra de dele af deres mytolohieros gamos (et helligt bryllup).
gi som overlevede ind i den tid, hvor der var nogen Ud af deres forening fødtes En-lil,
atmosfærens gud.
der kunne skrive det ned.
Ulla og Aage Westenholz
Ligesom Illiaden der var et mundtligt overleveret
Gilgamesh og Enuma Elish, 1997
epos i hundredvis af år, indtil der var nogen der skrev den
ned? Hundredvis af år senere? – Men sumererne var en selvstændig etnisk gruppe
som lige pludselig befandt sig nede i det nuværende Irak?
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Underlagde sig landområdet og befolkningen, eller de smeltede sammen med den semitiske kultur der var der i forvejen, og lagde fundamentet
for vores egen.
Hvem kan lignes med ham i kongeHvor mange var de?
lighed, hvem kan som Gilgamesh
Til at begynde med? Da de dukkede op?
sige, ”Jeg er konge!”
Ja?
Fra den dag, Gilgamesh blev født og
Det er der ingen der ved. Der er heller ingen fik navn, var han to tredjedele gud,
som ved, om de plyndrede og overtog eksisterende én tredjedel menneske.
Gilgamesh
landsbyer, eller om de slog sig ned i ubeboede områved Ulla og Aage Westenholz, 1997
der langs floderne og spredte sig derfra.
Man kunne altså bare dukke op af ”ingenting” og så grundlægge en kultur?
Sådan ser det ud. Måske har de levet så tilpas nær ved at de har hørt
rygter om al den rigdom som fandtes i Mesopotamien. Måske har de været
på flugt. Måske har de spist deres væsentligste fødekilde op dér, hvor de
var, og har begivet sig på vandring. Måske-måske-måske...
Vi ved det bare ikke?
Alle de etniske og kulturelle grupper som opstod fra den tid, da isen
smeltede og frem til den historiske tid, er slet ikke kortlagt. Men det burde
som sagt være muligt med moderne genteknologi at komme ganske tæt på
at finde ud af, hvordan vi har bevæget os rundt.
Og kortlægge alles oprindelse?
Det er jo sådan vi har fundet ud af at vi alle sammen stammer fra den
samme gruppe på cirka 1.000 mennesker. – Men om der findes anvendeligt
DNA-materiale fra sumererne, så det også bliver muligt præcis at finde ud
af, hvem de var, dét er nok tvivlsomt.
Øl, f.... og
Indtil videre må vi nøjes med deres efterladenanden kultur
skaber og deres overleverede myter. Og den mest
kendte af dem er nok myten om Gilgamesh og Enki- Og også han, Enkidu, vildmarkens
du. Et stort heltekvad som i vores sammenhæng er barn – med gazellerne æder han
græs, med de umælende drikker
interessant af hele fem årsager:
han ved vandstedet, med de vilde
Ét: Gilgamesh var den halvgudekonge som var dyr glæder han sig ved vandet.
født af himmelkoen, og det var i følge myten ham der Shamkhat så ham, vildmanden,
havde grundlagt den mesopotamiske storby Uruk og urmennesket, dræberen fra den
fjerneste steppe.
havde bygget hele ringmuren omkring byen.
->
Egenhændigt?
Egenhændigt!
To: Eposet handler – ud over mange andre ting – om at Gilgamesh
var en tyran som undertrykte og udnyttede sine undersåtter. Blandt andet
voldtog han gerne de unge brude, inden ægtemanden fik lov at komme til.
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Tre: For at sætte en stopper for Gilgamesh’ tyranni sendte guderne en
mand til at bekæmpe ham. Denne mand hed Enkidu og kom ude fra
stepperne.
Fire: Enkidu og Gilgamesh kæmpede med hinanden, men Enkidu
kunne ikke besejre Gilgamesh, og i stedet blev de venner.
Fem: Det er i eposet om Gilgamesh vi støder på den syndflodsmyte
som uden tvivl har ligget til grund for Biblens beretning om Noah.
Og hvorfor er nu alt dette her interessant? Jo, ”Der er han, Shamkhat! Åbn din
det er selvfølgelig interessant med himmelkoen, men favn!
den har vi ligesom fået på plads. Det er også interes- Blot dit skød, og lad ham nyde din
skønhed! Hold dig ikke tilbage, tag
sant at vi finder en mytologi, hvoraf der fremgår at vejret fra ham!
tyranniske herskere ikke blev betragtet som OK. Så snart han ser dig, vil han komme
Ingen by kunne overleve uden en leder, men han til dig; bred din klædning ud på
jorden, lad ham ligge hos dig; brug
skulle opføre sig ordentligt!
på ham, vildmanden, al en kvindes
Men det mest spændende, når vi nu er i gang kunst, så vil hans dyr, hans fæller
med hele den kulturelle udvikling og individets op- på steppen, vende sig fra ham, hans
ståen, det er Enkidus historie i historien. For hvorfor kærlighed vil stryge over hele dit
legeme.”
er det interessant at Enkidu kom fra stepperne?
Shamkhat løsnede sit skørt, blotHan var nøgen?
tede sit skød, og han nød hendes
Det var han faktisk! Fortællingen illustrerer skønhed; hun holdt sig ikke tilbage,
nemlig det skarpe skel mellem civilisationen i byen tog vejret fra ham; hun bredte sin
klædning ud på jorden, og han lå
og jægersamlerne ude i vildnisset, sådan som de før- hos hende; hun brugte på ham,
ste agerbrugskulturer oplevede det. Civilisationen vildmanden al en kvindes kunst,
definerede sig selv ved alt det som vildnisset ikke var. hans kærlighed strøg over hele
hendes legeme, seks dag og syv
Den afgrænsede sig.
nætter var Enkidu gejl og elskede
Gilgamesh blev advaret om at der var en ”vild- med Shamkhat.
mand” på vej mod byen, og i stedet for at gå ham i Da han var blevet mæt af hendes
møde og kæmpe mod ham, så sendte Gilgamesh – glæder, ville han vende tilbage til
sine dyr. Gazellerne så ham,
ganske snedigt faktisk – Shamkhat, en af byens pro- Enkidu, og de løb deres vej, de vilde
stituerede, ud for at tage imod ham.
dyr flygtede fra hans nærhed.
Enkidu havde besmittet sit upletOg så var han ikke til mere?
tede legeme, hans ben nægtede at
”Og milde kvinder – hvor har de magt” som
lystre, for hans dyr havde forladt
Johannes V. Jensen skrev! Enkidu faldt i med begge ham.
ben og blev god og mild og civiliseret; mistede sin Enkidu var forringet, kunne ikke
farlighed og kunne ikke vende tilbage til vildnisset. løbe som før; men han fik indsigt,
hans forståelse voksede, han vender
– Ganske sjovt at civilisationen således lader sig om og sætter sig ved hetærens
repræsentere af en luder, men det er vel egentlig fødder.Hetæren betragter hans
ansigt, og alt, hvad hun siger, lytter
meget sigende!
han til.
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Hetæren tog til orde og sagde til
Det er dig selv der har lavet tv i over 20 år!
Og kvinder har åbenbart ikke forbedret sig et Enkidu: ”Skøn er du, Enkidu, du er
som en gud! Hvorfor strejfer du o
hak siden sumererne!
herude blandt de umælende? Kom!
Det som nemlig er fantastisk ved Enkidus møde Jeg skal føre dig til Fårefolden Uruk
med Shamkhat, det er at han blev selvklarover. Han og til det hellige tempel, Anu’s og
Isthar’s bolig. Dér er Gilgamesh,
blev klarover sin egen indre verden. Teksten siger
fuldkommen i styrke, dér hersker
ligefrem: ”Han forstod sit eget sind!”
han so men urokse magtfuldt over
mænd.”
På grund af mødet med civilisationen?
Således talte hun, og han fandt
Sådan!
behag i hendes ord; han forstod sit
Og hvad blev konsekvensen af dét? Jo, han måt- eget sind, han måtte finde en ven.
te finde en ven!
Gilgamesh
Det er kun selvklarovre mennesker der kan være venner. Man er ikke
venner med hvem som helst. Ikke så varmt og tæt som venskabet mellem
Enkidu og Gilgamesh blev skildret i hvert fald!
Historiens første hvem-jeger?
Det eneste lidt farlige ved at sige lige netop dét, det er at de skriftlige
overleveringer stammer fra en langt senere tid; mange af dem faktisk fra
helt oppe omkring år 1000 før år 1, og altså ikke fra sumererne selv, men fra
de senere babyloniere som elskede myten. Desuden mener man at Gilgamesh var en historisk person omkring år 2600 – altså ikke just i Sumers
tidlige periode; så dét med at han forstod sit eget sind, kan være en senere
tilføjelse eller tolkning, men historien om det nære venskab er go’ nok. Den
stammer fra Sumer. – Det som teksten så ikke rigtigt giver indtryk af, det er
komplekse karakterer. Både Enkidu og Gilgamesh er underligt endimensionale, men det løsrevne hvem-jeg var helt klart på vej!
There were no rounded individuals
Så ikke nogen karaktertegning i moderne forstand?
in Sumer, just temporary, earthly
Men dog to personer som har ”set” hinanden. images of heavenly exemplars,
patterns, and paradigms, which is
Prioriteret netop den persons venskab frem for nogen why the two-dimensional
andens, og som også opdager sig selv. Da de først characters of Sumerian stories
display so little individuality.
Thomas Cahill
var blevet venner, drog Enkidu og Gilgamesh nemlig
Gifts of the jews, 1998
ud for at slå uhyret Huwawa ihjel. Og da de vendte
tilbage, var de begge overbeviste om at de skulle være venner for altid. Men
Enkidu døde, og på den måde opdagede Gilgamesh døden.
Den havde han ikke hørt om før, eller hvad?
Det havde han nok, men han havde aldrig oplevet tabet som et uigenkaldeligt farvel til et individ. Det er dét der er pointen: Gilgamesh og Enkidu
var individer for hinanden. Derfor var døden et tab på en helt ny måde. I
hvert fald i mytologisk sammenhæng. Nu var det ikke længere nok at nye
generationer erstattede gamle og at de afdødes ånder levede videre; den
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cirkulære virkelighedsopfattelse kom til kort: individer kan ikke erstattes!
Det varede godt nok en rum tid, inden begrebet blev ”løftet ud” af myten,
inden individet blev opdaget i bred forstand, så det også kom til at gælde
almindelige mennesker, men her har vi verdens første antydning af at det
var på vej!
I kølvandet på Enkidus død indså Gilgamesh at han også selv var
dødelig – endnu en vinkel på den løsrevne, reflekterede selvklaroverhed –
og derfor ville han sikre sig udødelighed. Han kunne ikke bære at hans
individuelle hvem-jeg skulle forsvinde. Så hvad gør man så? De eneste
udødelige mennesker som fandtes, det var, ifølge myten, de to mennesker
der overlevede den syndflod som guden Ea havde skabt længe forinden.
Derfor opsøgte Gilgamesh dem for at høre, hvordan de havde opnået evigt
liv, og derfra stammer så den sumeriske syndflodsmyte som ikke har helt
samme form som den vi kender fra Det gamle Testamente, men som dog er
tæt nok på til at vi må sige at Biblen har hentet sin inspiration derfra.
Selvom alle kulturer har en syndflodsmyte?
Så er der ingen tvivl om at Sumer har sat et kraftigt fingeraftryk på
Første Mosebog. En anden sumerisk myte som nemlig er interessant i forhold til Det gamle Testamente, er sumerernes oprindelsesberetning. Ikke
deres egen oprindelse, men deres kulturs og deres teknologis oprindelse.
Sumererne havde ikke nogen skabelsesberetning, hvad hele verden
angår – der er ikke fundet nogen i hvert fald – men de havde en myte om,
hvor agerdyrkningen, fremstillingen af metaller og skrivekunsten kom fra.
Og ifølge beretningen havde de fået alle tingene af en skikkelse der hed
Oannes. Og bortset fra at han var kommet ind i landet via Den Persiske
Golf, og ifølge mytologien havde medbragt ”alle de ting som gør livet skønnere”, så minder historien om ham faktisk både om de skabelsesmyter som
vi talte om hos jægersamlerne, og om nogle af de tanker som er i Biblens
skabelsesberetning.
Som for eksempel?
Som for eksempel at menneskene i begyndelsen var nøgne og ikke
fremstillede deres mad selv, men levede som dyr. Ligesom Enkidu. Blandt
andet åd de græs med munden. – Altså et ganske udbredt syn på jægersamlerne blandt de sofistikerede bønder og håndværkere inde i byerne!
Landbruget har virkelig været en mental omvæltning? Et totalt skred i kulturen?
Et memplex der har vendt op og ned på alt!
Næsten alt i hvert fald. Sumererne var nemlig stadig overbevist om at
siden denne her ”gyldne tid” under Oannes, var der ikke opfundet noget nyt.
344

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

Den samme slags gyldne fortid som jægersamlerne også fortalte om? Hvorefter verden altid havde set ud som den gjorde?
Nemlig. Selvom sumererne opfandt billedskrifSkriften
ten – og det er takket være den at vi ved så meget om Men det är inte tecknen som ligger
först i skriftens historia. En förutdem, og hvad de i øvrigt fandt på – så oplevede de allra
sättning för tecknen är att människor
ikke at de opfandt den, skriften. Sumer er den første har känt ett så starkt behov av att
förmedla budskap till icke närvarande
kultur som har efterladt beretninger om sig selv på personer att de orkat påbörja den
skrift, og alligevel indgik fænomenet ”nyskabelse” väldiga kreativa process som behövs
för att skapa ett skriftspråk.
ikke i deres begrebsverden.
Lars Melin
Människan och Skriften, 2004
De opfandt skriften og nedskrev en mytologi om at
en gudeskikkelse havde givet dem den? Det må de da have opdaget!
Søde skat, alle opfindelser er fremkommet gennem mutation: sommetider er fejl fejl; sommetider er fejl en fordel. Dét billede vi har af det ensomme geni som sidder i sit laboratorium eller hjemme på sit kolde, klamme
loftsværelse og egenhændigt udtænker den store, epokegørende nyskabelse, det fandtes slet ikke i oldtiden. Eneren som tilskrives selvstændige tanker der kan forandre verden, fandtes simpelthen ikke! – Hverken eneren
eller tanken.
Sumerian techniques of farming
Han kom med Sokrates?
and husbandry were extraordinarily sophisticated (the Sumerians
Blandt andre.
had two hundred words just for
varieties of sheep); their matheDer var ikke nogen der ”opfandt” noget?
matics enabled them to do square
Man lavede blot småjusteringer på noget man roots and cube roots and to
accurately the size of a
havde i forvejen. Verden var slet ikke til at ændre på. calculate
field or a building and to excavate
Det sagde myterne. Himlen var evig og uforanderlig, or enlarge a canal. Their medicine
was practical, not magical, and
og det skulle jorden også være! Alt andet var noget their pharmacopoeias prescribed
for everything from
uorden! Skriften opstod heller ikke – som man måske remedies
battle wounds to venereal disease
skulle tro – for at man kunne skildre sine heroiske (called “a disease of the tun and
the nu” – and though the experts
bedrifter eller nedfælde de myter som bar hele kultu- tell us they cannot be sure of the
meaning of the two words, the
ren. Tværtimod!
layman will have little trouble
Skriften opstod, fordi mødet mellem sumerer- identifying them).
Thomas Cahill
ne og befolkningerne omkring dem medførte en eksGifts of the jews, 1998
plosion i teknologi og handel. Derfor blev købmændene nødt til at notere
sig, hvor mange ting de havde på lager, og hvilke aftaler man indgik, og til
dét formål udviklede de skriften.
Meget pragmatisk?
Og så var det formentlig både piger og drenge der lærte at læse og
skrive. Der er ikke noget der tyder på at det nogensinde faldt sumererne ind
at det ene køn ikke skulle kunne deltage i økonomien på lige fod med det
andet.
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Sumerian society, we know from
3.400 år før vor tid?
other tablets, was intensely compeDet er så indgroet i vores tankegang at ”gamle titive, and Sumerians were
of the worst kind. Kings
dage” var ensbetydende med patriarkalsk-religiøs swaggers
indulged in their own constant
dominans, og tanken har også ganske rigtigt gamle self-praise without a trace of
inhibition. The citizenry often
rødder, men det tog altså en rum tid, før patriarkatet resorted to the law courts, whose
fill many tablet collecfik det fuldstændigt sindssyge omfang som det har “verdicts”
tions as one of the most pervasive
haft siden... ja, siden hvad...? – Det tror jeg at jeg gem- literary forms.
This was a society full of contentimer som en overraskelse!
ousness and aggression, in which
“good” man—the ideal—was
Du vil ikke røbe, hvor mandschauvinismen kommer the
imagined as ambitious in the
extreme, animated by a drive for
fra??
worldly prestige, victory, success,
Næ, nu kan du få lov til at sidde og svede lidt!
with scant regard to what we
Er det sådan et eller andet patroniserende behov du would think of as ethical norms.
This was also a society that
har?
despised poverty.
Thomas Cahill
Det føles skønt!
Gifts of the jews, 1998
Først, da skriften var relativt veludviklet, fik præsterne fingrene i den,
og så var det dem der underviste børnene i skolerne. Men skriften opstod
altså blandt kræmmere. Og dét som kræmmerne havde behov for, det var et
talsystem og en billedskrift, hvor hvert tegn forestillede det ord som tegnet
betød.
Sig nu, hvad det var!
Hvor mandschauvinismen kommer fra? Nej. Det kommer! In due
time!
Nu har vi besvaret alle dine andre mysterier, og så skal du bare lige sidde her
og undertrykke – om ikke mig og mit køn – så min nysgerrighed og pine mig én
gang til?
Det er sådan noget mænd gør i vores kultur! – Men det kunne godt
have været det tiende mysterium: Hvorfor undertrykker mænd kvinder?
– Vi kommer til det!
Billedskriften var særdeles praktisk, når man skulle huske, hvor mange
sække korn man havde på lager, det gav bare ikke mange muligheder for at
skrive om ikke-materielle ting, og derfor muterede sumererne gradvist –
over hundreder af år, ikke på grund af én person, men gennem generationer
af personer – billedskriften til en slags rebussystem. De udviklede tegnsystemet til en stavelsesskrift, så et tegn der havde en bestemt lyd, kunne
indgå som stavelser i sammensatte ord.
For eksempel ”hjerte-lig”?
Ville ud fra vores sprog kunne skrives eller ”tegnes” med et hjerte og et
lig. – Ikke særligt poetisk, men dog til at forstå. Det var også sådan egypternes hieroglyffer fungerede.
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Som et rebussystem?
Der var i stand til at udtrykke ret komplekse ting og begreber. Egypterne blev jo faktisk ret fremragende til astrologi og en masse andre ting ved
hjælp af deres hieroglyffer. – Og hvorvidt egypterne selv opfandt skrifttegnene eller de fik dem fra Sumer, det er der vist stadig diskussion om, men vi
kommer til egypterne lige om lidt.
Men sumererne muterede deres billedskrift:
fra at have været en billedskrift som var temmelig let
gennemskuelig, blev den mere og mere abstrakt.
Symbolerne blev mere og mere stiliserede og krævede større og større kundskab for at kunne blive aflæst. Og omkring år 2500 havde sumererne udviklet
kileskriften, verdens første ikke-billedskrift. Men
dog billedskrift i den forstand at der ikke var tale om
bogstaver.
Sig lige det igen...
Der var stadig tale om et rebussystem. Man havde hele tegn for de enkelte ord og de enkelte stavelser, men man skulle ikke sidde sirligt og tegne
en okse for at skrive ”okse”. Der fandtes et tegn som var ganske hurtigt at
nedfælde, og som ”betød” okse.
Kileskriftens genialitet bestod i at den blev skrevet – eller indprentet –
med en griffel i vådt ler, og det er griflens aftryk i leret, ”kilen”, der har givet navnet til kileskriften.
Og med den kunne de også skrive om mere abstrakte ting, end blot hvad de
havde på lager?
Og ikke mindst hurtigere! Derfor skulle man tro at med skriften var
det nu muligt for os at finde ud af den historiske udvikling i området. Men
oldtidens mennesker var ikke historikere, de skrev ikke den slags ned.
Tværtimod er det vanvittigt vanskeligt at finde ud af, hvem præcis
der erobrede hvem, hvilke folkeslag der kom hvorfra, og hvornår de slog
sig ned dér, hvor de gjorde. Det nærmeste vi kommer det – ud over at se,
hvilke byer der er blevet smadret eller brændt ned til grunden – er at analysere potteskår og se forandringer i keramikkens og andre tings stilarter.
Iagttage, hvor kulturen blomstrede. Se, hvor nyskabelserne opstod. Kortlægge, hvor memerne blev muteret mest.
Og så antage at det er dér, hvor kulturerne er stødt sammen?
Og har lært af hinanden. Eller stjålet fra hinanden.
Allerede 2-3.000 år før år 1 har folk forsøgt at finde hoved og hale på
sig selv og hinanden i en form for multikulturelle og multietniske samfund.
© Lene Andersen, december 2015, andersen@andersenske.dk
Find altid seneste udgave på www.baade-og.dk

347

Især efterhånden som de store imperier opstod.
Imperierne, den
Høvdingene fra den ene by underlagde sig nabobyen
guddommelige magt
og kæmpede sig mere eller mindre målrettet vej ud
og
over ganske store landområder, og hvor de kom
skatteopkrævningen
frem, udvekslede man memer. Påtvang de erobrede § 18: If the master of an estate
sine myter, kopierede deres håndværk og stjal deres or the mistress of an estate has
defaulted on the tax of the estate
værdier. Tog de arbejdsduelige med hjem som slaver and a stranger has borne it, for
years he (the owner) may
og fik ad den vej ny viden ind i sine samfund. – Selv- three
not be evicted. Afterwards the
om det måske ikke lige var dét der var målet i sig man who bore the tax of the
estate shall possess that estate
selv.
and the former owner of the
Historien er virkelig historien om krig og erobring, estate shall not raise any claim.
Lipit-Isthar Lawcode app. 2000BCE
hva’?
Ancient Near Eastern Texts
Prichard, 1950
Og når vi bare sidder her og taler om det og
sætter årstal på og siger at ”så kom den-og-den og erobrede det-og-det, og
dem-og-dem slog sig ned der-og-der”, så virker det jo meget tilforladeligt
og stuerent, men det er altså blodig krig med stenøkser og spyd og bronzevåben vi taler om. Nedbrænding af byer og nedslagtninger af sagesløse.
Der er ikke én af vores kulturer der er opstået uden blod på hænderne?
Det er præcis dét der ikke er! Og der er heller
§ 29: If a man has been made
ikke én eneste af vores moderne, pubertære national- prisoner during a raid or an
or if he has been carried
stater der har fået sin nuværende form, uden netop invasion
of forcibly and stayed in a foreign
gennem et forsøg på at hævde sig selv og afgrænse country for a long time, and if
another man has taken his wife
sig fra naboerne ved at forsøge at slå naboerne ihjel. and she has born him a son—
– Det er selvfølgelig ikke nogen undskyldning for at when he returns, he shall get his
wife back.
det skal fortsætte, men personligt finder jeg det altså The Laws of Eshunna app. 2000BCE
Ancient Near Eastern Texts
vanvittigt vanskeligt at sidde foran fjernsynet og se
Pritchard, 1950
billeder fra Dafur, fra Irak, fra Palæstina, fra Israel,
fra Libanon og fra Tjetjenien, og så samtidig bruge vikingerne som små
nuttede souvenirs for vores eget land.
I øvrigt er der mange af de erobringer vi har talt om, og også dem
som vi kommer til at tale om, som ikke var bystat mod bystat, men derimod
relativt ubemidlede nomadestammer eller krigerklaner som havde gået og
set sig misundelige på de rige byer og bystater inde bag deres høje forsvarsværker, og som overfaldt eller erobrede dem, når de så snittet til det.
Som vel i bund og grund var det samme vikingerne gjorde?
Bortset fra at vikingerne var bofaste bønder med langskibe, og dem de
plyndrede var forsvarsløse munke- og nonneklostre som repræsenterede den
tids højteknologi, men ellers i princippet det samme, det er sandt.
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Mange af de byer som lå i Den frugtbare Halvmåne, havde over
10.000 indbyggere og anseelige rigdomme omkring år 3000.
Så der har virkelig været noget at stjæle?
Det er næppe de største de har angrebet først, men efterhånden er
krigerklanerne blevet så misundelige at de har angrebet byerne og smadret
dem, for selv at overtage stumperne og bygge deres egen by eller bystat.
– Som så blev angrebet af nye krigerklaner eller nomadestammer der var
blevet misundelige i mellemtiden.
Kompleksitetsubalance skaber eksploderende dåser og turbulens?
Termodynamikken virkede også i oldtiden!
Og det var på den baggrund du skrev den kronik, hvor du forudså 11. september?
Historien er generelt ret uopfindsom og genbruger gerne sine egne
begivenheder...
Og når det ikke var nomaderne der overfaldt, så bekrigede byerne og
bystaterne til gengæld hinanden. Og tog de besejrede med sig hjem som slaver, eller udskrev skatter hos de folk de underlagde sig. Eller de slog sig
ned i dét de havde erobret, eller bosatte deres egne folk blandt de besejrede,
og tog så en større by næste gang.
Sumer var ikke bare én by eller én stat?
Det var i en eller anden grad en sammenhængende kultur af mesopotamiske bystater som bekrigede hinanden. Og hvem der boede hvor, eller
angreb hvem, hvornår, det er altså dét de ikke har skrevet ned.
Til gengæld betød de høje indbyggertal endnu
Herskeren repræsenterede folket over
en ny religiøs udvikling. Med så mange indbyggere for guderne, og det var ham, der
sine undersåtters synder;
var det ikke længere muligt at holde sammen på sam- sonede
somme tider måtte han lide døden for
fundet gennem familie- og klanloyalitet. De øverste sit folks synder. Dette er årsagen til, at
assyrerne havde en ”stedfortræder for
høvdinge måtte tage nye midler i brug. Eller rettere kongen”. Teksterne forkynder, at
sagt: memerne muterede sig således at herskerne fik herskeren havde levet sammen med
guderne i den fantasiomspundne have,
guddommelig status. Magten kom til at hvile på tro. hvor Livets Træ og Livets Vand er
faktisk er det ham, som sammen
Enten blev herskerne selv betragtet som guder, eller (rent
med sit følge spiser de retter, der
dagligt sættes frem for gudestatuerne).
også var de indsat af guder.
Kongen er guds ”sendebud”, ”folkets
Ligesom Dronning Margrethe?
hyrde”, der er kaldet af gud for at
Bortset fra at det er en mono-Gud uden fysisk oprette retfærdighed og fred på
jorden.
skikkelse der har kastet sin nåde over vores regent, og
Mircea Eliade
De Religiøse Ideers Historie
ikke et ros af vejr- eller krigsguder i brynje og harnisk
som har indsat hende, så formelt set ja.
Men idéen ”kommer jo et sted fra”?
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Og i dette tilfælde – som med så meget andet – fra old-irak eller andre
dele af Mellemøsten.
Dét med at kongen selv var en gud, det kender vi fra faraonerne i
Egypten og fra de romerske kejsere som kom langt senere. – Og fra Japan
for den sags skyld, det var jo derfor, det var sådan et chok for japanerne at
høre kejseren i radioen efter bombningerne af Hiroshima og Nakasaki. Det
var én ting at de nu overgav sig til amerikanerne, men kejseren – guden selv! –
var i radioen!
Det var lige et erkendelsesmæssigt hop på et par tusinde år?
Et paradigmeskift der kunne mærkes, i hvert fald! – I Mesopotamien
var kongen dog ikke selv en gud; han var valgt af guderne.
Og kongerne manifesterede deres guddommelige magt ved at ligge i krig med
hinanden?
Evindeligt! Og gennem, på guddommelig vis, at tage en masse slaver
hos dem de besejrede; ved at udskrive guddommelige skatter og gennem at
udstede guddommelige love. – Selv i vores tid har der ikke været et imperium, uden at det hævdede at have en eller anden form for guddommelig hotline, uden brug af slaveri, og uden plyndringer og skatteudskrivninger eller
anden fordelagtig økonomisk gevinst blandt de besejrede. Olie for eksempel.
Var det en politisk kommentar?
Det var en kommentar, i hvert fald! – Det eneste i sandhed ugudelige
imperium var Sovjetunionen, men på alle andre områder var det helt normalt!
Nu lader vi så lige Mesopotamien og semitterne ligge lidt, og vender
blikket mod et andet stort folk som har været med til at forme vores egen
verdensforståelse.
Egypterne?
Pyramidalsk, Obelix!
Miraculix
Bingo! Vi skal nemlig et smut til Nordafrika.
”Den indoeuropæisk-semitiske monoteistisk-vedisk
I am he who came into being as
egyptisk-inspirerede” kulturkreds burde vi nok kalde Khepri. When I had come into
being, being came into being, and
det.
all beings came into being after I
Egypterne er mest kendt for deres pyramider, came into being.
Many were the beings which
men det er faktisk slet ikke dét der er mest interes- came forth from my mouth,
sant ved dem. Det er derimod alle de egyptiske me- before heaven came into being,
before earth came into being,
mer som lever videre i bedste velgående i vores egen before the ground and creeping
things had been created in this
kultur og teologi, og alle dem som ikke gør!
place.
->
Som for eksempel?
Egypterne opfandt hieroglyfferne cirka 3.200 år før år 1. – Eller fik
idéen fra Sumer. Hvorvidt de opfandt dem selv, afhænger lidt af, hvem
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man spørger, og det er formentlig ét af de spørgsmål som kan bringe egyptologikongresser på kogepunktet.
Faktum er i hvert fald at egypterne, i kraft af I planned in my own heart, and
there came into being a multitude
hieroglyfferne, blev nogle af verdens førende astro- of forms of beings, the forms of
loger, medicinere, arkitekter, ingeniører, bygherrer, children and the forms of their
children. I was the one who copukemikere, matematikere og teologer. De skabte med lated with my fist, I masturbated
my hand. Then I spewed
andre ord en velstand og et samfund som var fuldt with
with my own mouth: I spat out
på højde med sumerernes i både kreativitet og kom- what was Shu, and I sputtered
out what was Tefnut. It was my
pleksitet, men afgjort anderledes.
father Nun who brought them up,
and my Eye followed after them
Hvordan?
since the ages when they were
Dét som de er blevet mest kendt for, pyrami- distant from me.
derne og mumierne, er memer som ingen andre har After I had come into being as
the sole god, there were three
kopieret. Men de memer som andre kulturer har ta- gods beside me. I came into
in this land, whereas Shu
get til sig, dem er egypterne ikke kendt for. – Det er being
and Tefnut rejoiced in Nun, in
da mærkeligt! Selvom rige romere langt senere lod which they were.
The repulsing of the dragon and the
sig balsamere, så var det ikke en udløber af det egyp- creation – Ancient Near Estern Texts
Pritchard, 1950
tiske fænomen.
Der er i det hele taget usikkerhed og uenighed om, hvordan den egyptiske kultur overhovedet opstod, men dét man hælder mest til i øjeblikket,
det er at det tidligste landbrug i Nildalen opstod cirka 6.000 år før år 1. Og
cirka 2.000 år senere, altså omkring år 4000, slog en skønsom blanding af
nubiere, etiopere og lybiere – samt formentlig nogle indvandrende semitter
– sig ned omkring Nilen og blev bofaste.
I de næste 1.000 år udviklede de landbrugskulturen, og så snart de
havde hieroglyfferne, gik den egyptiske kultur ind i en veritabel opblomstringsperiode. Derefter har vi nemlig dét Egypten som vi tænker på, når vi
siger Egypten.
Den virkelige udvikling i den egyptiske kultur fandt sted fra år 3000,
hvor det Øvre og Nedre Egypten blev samlet under ét; den første pyramide
blev bygget i 2630 og fra år 1500 og fremefter havde riget sin største geografiske udstrækning, men da var kulturen stagneret. Fra omkring år 1000 gik
det ned ad bakke, og fra cirka år 700 var deres storhedstid og dét vi tænker
på som ”Egypten”, forbi. – Det er sgu da ikke til at finde ud af! Det her bagvendte system er da komplet idiotisk!
Jeg kan godt se at det andet ville have været nemmere. – Hvad skulle det
ellers have heddet?
År 3000 før år 1 skulle have heddet år 7000. Egyptens kreativitet
skulle have ligget i 7000-tallet og deres kollaps i 9000-tallet; så havde det
givet meget mere mening og et langt bedre overblik!
© Lene Andersen, december 2015, andersen@andersenske.dk
Find altid seneste udgave på www.baade-og.dk

351

For så kunne man se at den egyptiske kultur opstod 7.000 år efter det allerførste landbrug?
Men nu er det altså ikke sådan, og så må du finde dig i at vi skal
regne baglæns! – Men det skal egypterne selvfølgelig ikke lastes for!
Det interessante er under alle omstændigheder at det samlede egyptiske kongerige opstod stort set samtidigt med at de fik skriften, og cirka
2.000 år senere gik det i opløsning, inden den græske og den romerske kultur opstod. Og alligevel har de sat et par ganske betydelige fingeraftryk på
vores egen kultur og hverdag. – Hvem opfandt papiret?
Egypterne?
Kineserne. Men hvor kommer ordet papir fra?
Papyrus? – Egypten?
Opfindelsen er lige så gammel som hieroglyfferne, og det samme er
det blæk som de brugte til at skrive deres hieroglyffer på papyrus med.
Det var egypterne der opfandt både pen og blæk?
Og i princippet også papiret, nemlig papyrus som er fremstillet af
sammenpresset siv som de havde masser af fra Nilen.
Det bemærkelsesværdige ved egypterne, det er Den første virkelige person i den kendte
som sagt at deres største opfindsomhed fandt sted i historie var ikke en erobrer eller en
konge, men en kunstner og videnskabsløbet af de første 5-700 år. Den første pyramide blev mand – Imhotep, læge, arkitekt og første
bygget i 2630 af Zoser som var farao frem til 2611, og rådgiver hos kong Zoser. Han gjorde så
meget for egyptisk medicin, at senere
de næste par hundrede år udviklede egypterne det generationer tilbad ham som en gud for
meste af dét vi i dag opfatter som den egyptiske kul- kundskab, skabelsen af deres videnskab
og deres kunst, og samtidigt synes han
tur. Men efter femte dynasti fra 2500-2300 blev der at have oprettet en skole for arkitektur,
som forsynede de følgende dynastier
stort set ikke tilføjet noget nyt.
med historiens største bygmestre.
Kompleksiteten steg ikke eksponentielt?
Will Durant
Verdens Kulturhistorie
Frem til det punkt, jo. Men så fladede det ud.
Verden var og blev uforanderlig, og Faraos vigtigste opgave var at sikre
orden i verden!
Og orden forandrer sig ikke?
Nemlig. Ikke, når først mytologien er på plads og siger at den ikke
gør det! Hvilket vil sige at hele den egyptiske mytologi også havde sin største udvikling tidligt i 2000-tallet. Altså fra år 3000 til omkring 2300. – Jeg
hader den her tidsregning!
Jeg kan godt se at det er forvirrende!
Til gengæld er det værd at hæfte sig ved egypternes isolationisme.
De var teenagere?
De var i den grad teenagere! Ligesom så mange andre agerbrugskulturer, var de nemlig overbeviste om at deres eget land var verdens første.
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”Menneskene” var de første indbyggere i Egypten, fordi Egypten var det
første land i verden, og derfor var Egypten også verdens centrum og dér,
hvor himmel og jord mødtes.
Lidt ligesom Danmark er det i øjeblikket?
Og som Babylon var det for babylonierne, helligstederne i Kina for
kineserne, stumperne af templet i Jerusalem er det for jøderne og Kabaen i
Mekka for muslimerne.
Egypterne havde ikke et klarovert, løsrevet hvem-jeg i vores forstand,
men de havde altså en art klarovert ”hvem-os”. Eller udviklede det, i hvert
fald. Deres kollektive identitet blev bekræftet ved at afgrænse eller distancere sig fra andre. For egypterne betød det at de var de eneste indbyggere
der boede i landet med fuld ret, og derfor var det forbudt for ikke-egyptere
at betræde deres helligdomme: helligdommene var nemlig mindre repræsentationer af landet som helhed.
Det var i Memphis, hovedstaden for
Temmelig racistisk, med andre ord?
faraonerne af det 1. dynasti, at den
systematiske teologi blev udDet er på ingen måde nogen ny opfindelse. Og mest
formet omkring guden Ptah. Hovedteksten i den såkaldte ”Memphisaltså heller ikke enestående for egypterne.
teologi” er indristet i sten på faraonen
En anden ting der gik igen hos dem, var at af- Shabakas tid (o. 700 f.Kr.), men
originalen blev affattet henved 2000 år
bilde guderne Ra og Osiris som tyre.
før. Det virker overraskende, at den
Ligesom hos de andre landbrugskulturer?
indtil nu ældste kendte ægyptiske
også er den mest
Der afbildede kongerne med horn eller halv- kosmogoni
filosofiske. (...)
måne. Egypternes mytologi var anderledes end den i
Mesopotamien. For eksempel havde de Guden Ptah, som præsterne i Memphis lovpriste som ”Verdensværkstedets mester”, og som de betragtede
som selve den skabende kraft. Og selvom Ptah slet og ret blev omtalt som
”ånden”, så blev han også afbildet med horn på hovedet.
Altså temmelig tæt på vores gudsbegreb? – Om end med horn?
Men også i en eller anden grad lidt beslægtet Ptah skaber med sin ånd (sit ”hjerte”)
sit ord (sin ”tunge”). ”Han som
med dét mana vi talte om tidligere. Det var ifølge og
fremtrådte som hjertet (= ånden),
egypterne Ptah der skænkede håndværkerne og byg- og han som fremtrådte som tungen (=
ordet), i Atums skikkelse, det er Ptah,
mestrene inspiration til deres arbejde, og det var der- den meget gamle...”
for gennem menneskenes arbejde at ”ånden” om- Ptah udråbes som den største gud,
mens Atum kun blev anset for at være
skabte tanker til faste former. ”I begyndelsen til alt ophavsmand til det første guddommelige par.
var Ptah’s ord”, sagde præsterne i Memphis.
Mircea Eliade
De religiøse ideers historie
Det lyder ligesom lidt bekendt...
Men der er en anden ting som er endnu mere interessant, og det er at
der faktisk ikke er nogen af de egyptiske faraoner der er portrætteret som
individer. Alle faraonerne er skildret ud fra en ”farao-skabelon”, kunne
man kalde det. En ideal-farao.
© Lene Andersen, december 2015, andersen@andersenske.dk
Find altid seneste udgave på www.baade-og.dk

353

Farao er inkarnationen af ma’at, et
De havde ikke noget individuelt hvem-jeg?
udtryk, som oversættes ved ”sandDet havde de muligvis, men der var ikke nogen hed”, men hvis almindelige betydning
der hæftede sig ved det. Det var ganske enkelt ikke er ”den gode orden” og derfor altså
også er ”ret” og ”retfærdighed”. Ma’at
dét der blev lagt vægt på hos en farao. Han repræ- tilhører det oprindelige skaberværk:
afspejler altså Guldalderens fuldsenterede den kosmiske orden, og hvis han pludselig det
kommenhed. Og fordi ma'’at udgør
begyndte at udvise eller blive skildret med selvklar- selve grundvolden i kosmos og livet,
kan ma’at erkendes af hvert enkelt
over personlig adfærd, så stod verden i bogstavelig- menneske.
ste forstand ikke længere! – Faraonerne har selvfølge- I tekster, der har forskellig oprindelse,
og som stammer fra forskellige epolig været klarovre at de var faraoner, men i hvor høj ker, kan man læse udbrud som disse:
skal opmuntre dit hjerte til at
grad de har været selvklarovre og ”forstået deres ”Du
kende ma’at; måtte du handle, som
sind” eller anset deres tanker for deres egne, det er til det anstår sig for dig!” Eller: ”Jeg vare
et menneske, der elskede ma’at og
gengæld ikke godt at sige.
hadede synden. For jeg vidste at
Men det må de da have kunnet? De kan da ikke (synden) er gudsbespottelse.”
Mircea Eliade
De religiøse ideers historie
have bygget pyramider og være gået i krig eller have ledet
et samfund, hvis de ikke har været reflekteret selvklarovre?
Jeg ved godt det lyder mærkeligt. Men se på en
Teenageren og
moderne 7-årig. De er faktisk ganske og aldeles komselvklaroverheden
petente til de mærkværdigste ting; pigerne kan isceneTravis Bickle:
sætte særdeles komplekse familie-rollespil, drengene You talkin'
to me? You
talkin'
to me? You talkin'
kan bygge en by med veje og tunneller i sandkassen,
to me? Then who the hell
og de kan finde ud af at gå ind i køkkenet og hente else are you talkin' to? You
talkin' to me? Well, I'm the
mors fine sølvskeer til at grave med, hvis de ikke kan only one here. Who the fuck
finde deres plasticskovl. Og det er kun, hvis man på do you think you're talking
to? Oh, yeah? Ok.
Taxi Driver, 1976
forhånd har givet dem en guddommelig skideballe af
mytologiske proportioner at de kan gennemskue konsekvenserne af at
bruge mors sølvskeer til sandkassen!
Den 10-årige har videreudviklet begge dele og er faktisk i stand til at
klare sig selv i en hel del situationer, hvis man bare giver dem lov. Børn er
sgu faktisk ret kompetente, hvis de har de rigtige rammer at være det i! Men
de har endnu ikke stillet sig selv spørgsmålet ”hvem er jeg?”. De har stillet
spørgsmålet til deres mor, og mor har sagt at de er fætter til den og den eller
søster til den og den, men de har ikke stillet spørgsmålet til sig selv og forsøgt at skabe sig en egen identitet. Det er dét teenageren tager hul på.
Den 10-årige har også fundet ud af, hvilken gruppe han tilhører; 4. A
imod 4. B, og B’erne skal have tæsk i gymnastiktimen! Men han har endnu
ikke selv deltaget i at skabe en gruppe med en egen identitet; han har endnu
ikke selv fundet frem til det unikke i sig selv, og dermed har han ikke fundet de andre punkere, diskere eller rockere som han gerne vil udtrykke sig
sammen med som individ.
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Det er dét teenageren gør? – Og egypterne gjorde? Og alle os andre, de sidste 5-6.000 år?
Det er her vi som individer og kultur er gået i gang med at finde ud af
”Hvilken gruppe hører jeg til?” ”Hvem er de som er anderledes end mig
selv og mine egne?”, og det er den proces teenageren er i gang med. Det var
den proces oldtidens og nutidens pubertetskulturer var og er i gang med.
Inklusive os selv?
Den 10-årige har heller ikke gjort sig den opdagelse at ”der er noget
inden i mig der tænker mine tanker”. For slet ikke at tale om ”Der er noget
inden i mig, der tænker at jeg har lyst til slik, men der er noget andet inden i
mig der fortæller mig at slik ikke er sundt. Der foregår tanker inden i mig
som jeg ikke kan kontrollere. Men jeg kan kontrollere, om jeg spiser slik.”
Det er de ting vi begynder at opdage i puberteten, og det var det
samme oldtidens kulturer gjorde. Det er derfor jeg kalder epoken fra landbrugets opfindelse og frem til i dag for pubertetsepoken: gradvist tvang
kulturen os til at blive selvklarovre individuelt; til at opdage os selv løsrevet
fra flokken. Vi blev tvunget til at reflektere over vores tanker og vores frie
vilje. Men hos egypterne og de andre oldtidskulturer var det ikke opstået
endnu. Ikke klarovert. Men det var under udvikling, og der har været enkelte individer som havde en kraftigere fornemmelse af det end andre. Faraonerne og præsteskabet, for eksempel. Alle de som herskede og bestemte
over andre; de som kunne træffe beslutninger og se konsekvenserne af deres
valg, de må være blevet individuelt selvklarovre først.
Alle de bønder som fik at vide af præsteskabet, hvornår de skulle så
og hvornår de skulle høste, og som ikke havde andre valg i livet end at stå
op om morgenen og arbejde, eller blive liggende og få prygl eller dø af sult,
de har sgu ikke haft den store selvindsigt!
Den kom gradvist?
Kødets opstandelse
Og processen er stadig i gang. I hver eneste geog et evigt liv
neration!
Døden beherskede ægypternes liv. De
Men dét som nok i virkeligheden er det største troede, at deres jordiske tilværelse kun
egyptiske membidrag til vores allesammens tanke- var et af uhyggelige farer truet forspil
til det hinsidige liv: en dunkel mellemgang, og som beviser at helt uden selvklaroverhed tid, i hvilken de måtte stå deres prøve
at kunne “træde ud i det fulde
var de heller ikke – i hvert fald ikke faraonerne – det for
dagslys”.
Paul Frischauer
er deres tanker om det evige liv efter døden. Som noDet Står Skrevet
get positivt, i øvrigt. Egypterne var af den overbevisning at kroppen havde en åndelig dobbeltgænger, ka, og at det var denne
dobbeltgænger der levede videre efter døden.
Altså en form for sjæl?
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Og denne ”sjæl” eller ”ka” var personlig. Lige så personlig som kroppen. I første omgang var det evige liv forbeholdt faraonerne – der har formentlig kun været dem der overhovedet havde en ka der kunne leve videre.
Det havde de uselvklarovre bønder ikke?
Ørkenvinden og Nilens åndepust
Næppe. Ka steg til himmels og levede evigt bevarede de legemer, som havde
udåndet deres liv. I døden så de ud,
blandt stjernerne oppe i det fuldkomne, hvor farao som var de stadig i live. Nilgudens
førte denne legemlige uforrettelig hørte hjemme. Det var derfor faraonerne blev præster
anderlighed tilbage til den almægtige
balsameret så omhyggeligt: de skulle være fine og Nil, der kunne udvirke, at menneskene, som levede og døde ved dens
hele og uspolerede i evigheden! Men efterhånden bredder, blev opbevaret for
(...)
blev efterlivet ”demokratiseret”, og de der havde råd, ”evigheden”.
Præsterne forkyndte, at de døde ikke
var virkelig døde. De lærte, at der var
lod sig balsamere.
beskåret ethvert menneske et andet
Selvklaroverheden bredte sig til befolkningen? Eller liv: Ka. Efter legemets sidste åndedrag
begyndte Ka’s liv efter døden, og så
i hvert fald til overklassen?
meget des bedre ville Ka leve videre i
Sådan er der mig bekendt ikke nogen der har det hinsides, jo sikrere den afdødes liv
var beskyttet mod forrådnelse og vold.
Paul Frischauer
tolket den egyptiske udvikling før, men det ville
Det Står Skrevet
være min forklaring.
Det væsentligste kriterium for et liv efter døden var at ens krop var
intakt og at munden kunne tale, så man kunne sige de rigtige løsenord, når
man stod ved himlens port. Derfor var det dels kun dem der havde råd til at
blive balsameret som kunne sikre sig efterlivet, og dels betød det at ville
man forhindre nogen i at få et liv efter døden, så var det tilstrækkeligt at
smadre munden på deres efterladte krop, mumien.
Ad, hvor ulækkert!
Muligvis. Senere gik en stor del af den egyptiske religion simpelthen
ud på at lære de rigtige trylleformularer som skulle siges, når man stod ved
dødsrigets port, så man var sikker på at komme ind. Men dét at andre end
faraonerne begyndte at interessere sig for livet efter døden, det kan, som
sagt, tolkes som en tiltagende selvklaroverhed.
Uden et klarovert, individuelt hvem-jeg, er der ingen grund til at interessere
sig for det evige liv, men når først man har opdaget det, så er det svært at sige farvel
til; hvem-jeget?
Er det ikke derfor Tenna tror på reinkarnation?
Tak!
Ingen årsag! – En anden ting som peger i retning af en gryende selvklaroverhed, det er dét retssamfund egypterne udviklede. De havde godt
nok ingen skrevne love – ikke nogen vi har fundet, i hvert fald – men de
havde domstole, og sågar noget der minder om lighed for loven; i det mindste måtte der ikke gøres forskel på rig og fattig, og både mænd og kvinder
kunne på lige fod indgå aftaler og slæbe folk i retten eller vidne. Desuden
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krævede dommerne at sagerne skulle forelægges både af anklager og af forsvarer, og at det skulle ske skriftligt!
I det hele taget havde de et vanvittigt velorganiseret, administrativt
system, og i løbet af deres storhedstid udviklede de regulære uddannelsesinstitutioner til at skabe dygtige embedsmænd.
So Thoth said to the All-Lord:
Cand.polit. anno 3000 før år 1?
“Have a letter sent to Osiris, so
he may pass judgement on
Nok snarere 2000-tallet før år 1, men alligevel! that
the two boys.” Then Shu, the son
Hvem skulle have gættet på at det første nummer af of Re, said: “What Thoth has said
to the Ennead is right a million
DJØF-bladet udkom på papyrus?
times!” Then the All-Lord said to
Det næste som er interessante ved Egypten, det Thoth: “Sit down and write a
letter to Osiris, so that we may
er at de også på mange måder havde en ret stor lige- hear what he has to sy.” Then
sat down to complete a
stilling mellem mænd og kvinder. Og at de ikke var Thoth
letter so Osiris (...).
The contest of Horus and Seth for
bange for sex. Heller ikke kvindernes. Faktisk var det
the rule – Ancient Near Estern Texts
ret sent i Egyptens storhedstid at de gik væk fra et
Pritchard, 1950
meget matriarkalsk indrettet samfund og over til et patriarkalsk samfund.
Så hvad var det der gjorde hele vores kulturkreds patriarkalsk? Du kan da
ikke bare sidde der og gemme på det!
Men helt ligestilling var der ikke.
Da den hellige tradition krævede, at
Faraonerne var mænd?
enhver egyptisk hersker skulle være søn
Og den farao der ikke var det, hun måtte fore- af den store gud Amon, måtte Hatshepgive at være det! Hatshepsut som var farao en gang i sut ordne det sådan, at hun både var
mand og gud. En biografi blev digtet for
1400-tallet klædte sig ud som en mand, når hun tråd- hende, ifølge hvilken Amon var kommet
over hendes moder Ahmasi i en strøm af
te frem for folket. – Men det er en anden historie.
vellugt og lys og havde sagt, at hun
Mændene bestemte altså, men de bestemte ikke skulle føde en datter i hvem al gudens
så meget som jødedommen og kristendommen og magt og styrke skulle manifestere sig på
jorden.
islam og hinduismen gerne vil have det til at se ud,
Will Durant
Verdens Kulturhistorie, 1935
som om det oprindeligt var Guds plan at de gjorde.
Det var jødedommen?
Men hvor fik jødedommen det fra? – Ah! Der snød jeg dig! – Lad os
lige gøre egypterne færdige, så skal vi nok sætte oprindelse på mandschauvinismen.
Det interessante er den rolle som almindelige kvinder havde i Egypten. Kvinderne var ikke alene ”herre” i deres eget hus, ejendele blev også
arvet i kvindelig linie; arven fulgte kvinderne, ikke mændene.
I stedet for at sikre at ejendommen blev i familien ved at stække kvindernes
seksualitet, så lod man bare kvinderne arve? – Smart!
Så nemt kan det gøres! – Konsekvensen var så – ifølge nogle egyptologer, i hvert fald – at mændene giftede sig med deres søstre for at beholde
ejendommen i familien.
© Lene Andersen, december 2015, andersen@andersenske.dk
Find altid seneste udgave på www.baade-og.dk

357

Nej!
Jo. Ifølge de samme egyptologer giftede faraonerne sig som regel også
med deres søster, eller af og til med én af deres døtre for at bevare det
kongelige blod rent.
Yuck!
Til gengæld havde de ikke den kvindekrops-forskrækkelse som vi
andre er blevet indpodet med.
Og som vi har fra Biblen? – Mandschauvinismen kommer fra Biblen?
I de tidligste egyptiske dynastier gik både mænd og kvinder simpelthen med bar overkrop.
Da ærbarhed, der ikke er ensbetydende
Faraonerne og deres døtre?
med troskab, ikke var fremherskende hos
Og senere blev egypternes vævekunst så avan- egypterne, talte man om seksuelle problemer med en ligefremhed, som først er
ceret at de kunne fremstille næsten gennemsigtige kendt i den nyeste tids moral, de udstoffer. Og dét gik de i, når de handlede på torvet, smykkede deres templer med malerier
og relieffer af forbløffende anatomisk
når de sejlede på Nilen eller når de ofrede i templer- tydelighed, ligesom de gav deres døde
ne; ikke nogen kropsforskrækkelse. – Vi skal faktisk obskøn litteratur med i graven, så de
havde noget at more sig over. Nilfolket
helt op i vores egen tid, før moderne vævning har var meget varmblodigt, pigerne var giftekunnet præstere noget der bare minder om dét som færdige, når de var 10 år, og moralen før
ægteskabet var fri. (...)
egypterne kunne væve!
Så de gik bare rundt halvnøgne i Egypten og havde ligestilling og var ikke
bange for at blive ukultiverede ligesom jægersamlerne?
Ikke ud fra påklædningen i hvert fald. Det har afgjort været – set med
vores øjne – det mest kvindevenlige samfund i oldtiden! – Ligesom i Sumer
var det også både piger og drenge der lærte at læse og skrive.
Så hvor gik det galt? Hvornår begyndte mændene
Tortur kunne forekomme for at fremat eje deres kvinder?
tvinge sandheden. Den almindeligste
Du får lige lov til at svede lidt endnu!
straf var stokkeprygl, sommetider greb
Egypterne udviklede altså afgjort et retssam- man til legemsbeskadigelser som afhugning af næse, øren, hånd eller tunge,
fund. Blandt andet havde de faste domstole i tre af de man idømte forvisning til tvangsarbejde i
største byer. Men de benyttede også straffemetoder miner, eller henrettelse ved kvælning,
halshugning, stejlning eller brænding.
og andre grumme sager som var i fuld samklang Den strengeste straf var levende
med, hvad andre samfund på samme tid præsterede, balsamering, hvor den dømte langsomt
bliver ædt op af ætsende natron.
og de havde slaver som fik både prygl og levede
Will Durant
Verdens Kulturhistorie, 1935
kummerlige liv.
Men dét med retssamfundet er værd at hæfte sig ved. For dét som
selvfølgelig er interessant ved hele denne her proces med stadig større byer,
stadig flere mennesker på samme sted og stadig større imperier, det er
netop den indvirkning det har haft på vores verdens- og virkelighedsopfattelse.
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Vores selverkendelse og individuelle selvklaroverhed?
Og vores omgang med hinanden i det hele
taget.

Fra shamanisme til
retssamfund
Men en mand eller kvinde, hos
hvem der er en åndemaner eller en
troldmand, skal sandelig dø; man
skal stene dem, de er hjemfaldne
til dødsstraf.

Så længe vores forfædre kun havde den
mundtlige tradition, var forholdene mellem menne3. Mosebog 20:27
sker udelukkende reguleret ved hjælp af mytologien.
Guderne krævede dette eller hint. Kongen krævede dette eller hint. Men der
var ingen generelle, klart formulerede, objektive regler som alle i samfundet
kendte og havde at forholde sig til.
Der var ingen lovgivning?
Ikke i vores betydning af ordet. Men det var netop dét der blev muligt
med skriften. – Sammen med så meget andet naturligvis.
Det er lidt vanskeligt at afgøre, hvem der egent- Kong Ur-Nammu udgav en lovsamling i
lig opfandt retssamfundet, men det var enten sume- den store gud Shamash’ navn, et bevis
for at herskerne tidligt erkendte nytten af
rerne eller egypterne. De ældste egyptiske referencer forbindelsen mellem politik og religion.
til deres retssystem er fra cirka år 2400, og i Sumer Efter at guderne var fundet nyttige, steg
deres antal væsentligt; enhver by, enhver
var der en konge som gennemførte en del ”lov refor- stat og enhver menneskelig virksomhed
mer” omkring år 2300, Uruk-Aginas hed han. Men fik en eller anden inspirerende og
regulerende guddom.
det betyder jo at der har været tidligere love han
Will Durant
Verdens Kulturhistorie
kunne reformere. Og læser man andre kilder, så siger
de at Ur-Nammu skabte en lovgivning der er kendt som verdens ældste.
Han var konge i Ur fra 2111.
Så en del uvished?
Eller utilstrækkelig kildesøgning af Cornelius Magnussen.
Det sikreste er formentlig at slå fast at den
If a man’s wife has not borne him
skrevne lovgivning opstod mellem 2500 og 2000, og children but a harlot from the
square has borne him
at den var betydeligt mindre mandschauvinistisk end public
children, he shall provide grain,
meget senere lovgivning, men også at den afveg fra oil, and clothing for that harlot;
the children which the harlot has
moderne lovgivning på en række punkter. Især fordi borne him shall be his heirs, and
as long ashis wife lives the harlot
det var religiøs lov.
shall not live in the house with his
Ingen adskillelse af kirke og stat?
wife.
Lipit-Ishtar Lawcode app. 2000BCE
Kirken var staten. Staten var kirken. Kongen
Ancient Near Eastern Texts
Pritchard, 1950
var endda en gud! I bogstaveligste forstand. Guderne
havde skabt verden og opretholdt orden. Loven sikrede orden og var givet
af guderne. Den der forbrød sig mod loven, forbrød sig mod guderne. Dommerne var præster, og præsterne var dommere. Og når guderne blev vrede,
så sendte de alskens ulykker og uvejr ned over de syndige mennesker og
hele det samfund, hvori synderne befandt sig.
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If a seignior (a free man), upon
Det lyder festligt!
opening is canal for irrigation,
Lovgivningen regulerede samfundet og var i became so lazy that he has let
og for sig både pragmatisk og meget jordnær, men af the water ravage a field adjoining
his, he shall measure out grain on
og til udeblev regnen jo altså, eller høsten blev ædt af the basis of those adjoining his.
The Law Code of Hammurabi,
skadedyr, og så var der ikke anden forklaring end at
1792 BCE
Ancient Near Eastern Texts
guderne afstraffede hele samfundet kollektivt!
Pritchard, 1950
For den enkeltes forbrydelser?
Eller hele samfundets. Sådan var det, og sådan havde det altid været.
Sådan var det både for sumererne og egypterne, og sådan blev det i lang tid
ved med at være for alle mulige andre kulturer som også udviklede
lovgivning; jøderne for eksempel.
Med skriften kunne kongerne altså indføre lovgivning, så de der kunne læse, vidste, hvilke forbrydelser de skulle holde sig fra, så guderne ikke
blev vrede. Og hvor mange der reelt har kunnet læse den gang, er ikke til at
vide, men ved at straffe forbryderne kunne samfundet beskytte sig selv
mod gudernes vrede: tørke, oversvømmelse, skadedyr og så videre. Og hvis
det gik helt galt, så kunne man ofre nogle mennesker. Eller i det mindste en
okse eller et lam. Der fandtes ikke noget skel mellem det teologiske og det
civile domæne, så al lov var i en eller anden grad religiøs. Men man kunne
læse om reglerne og samfundets sanktioner – underforstået: betingelserne
for gudernes straf – allerede inden forbrydelsen blev begået. Dét var nyt!
Og en konsekvens af skriften?
If a man bites the nose of
man and severs it, he
Nu var forbrydelse og straf ikke noget der blev another
shall pay 1 mina of silver. For an
afgjort fra gang til gang eller dømt vilkårligt. Det var eye he shall pay 1 mina of silver;
for a tooth ½ mina; for an ear ½
heller ikke nok at den ene klan var sure på den anden mina; for a slap in the face 10
klan og besluttede sig for at tage hævn for dette eller shekels of silver.
The Laws of Eshunna app. 2000 BCE
hint. Statsmagten – det vil sige kongen eller farao –
Ancient Near Eastern Texts
Pritchard, 1950
satte sig på retten til at definere, hvad der var en forbrydelse og bestemte, hvad straffen for forbrydelserne skulle være. – Formentlig kraftigt influeret af præsterne, og jo ældre kulturerne blev, desto
større magt fik kleresiet.
Lovgivningen har været en simpel konsekvens af både deres verdenssyn og det faktum at der boede så mange mennesker i de store byer. De var
simpelthen for mange til at alle kunne komme til kongen eller klanlederen
for at få afgjort en sag, hver gang der opstod et problem. Det var nødvendigt at have regler som var alment kendte.
Så det er virkelig ét af de store skridt i menneskehedens historie?
Det tænker vi ikke lige over, når vi får en fartbøde. Men det er det
faktisk!
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Med så mange mennesker på ét sted at det var Mr. Clarke og jeg foretog engang en
umuligt at alle kendte hinanden personligt, kunne Undersøgelse af en lille Snehuslejr
paa en 15 Familier og kom her til det
man ikke bare selv hitte på straffen for en forbrydel- Resultat, at der ikke fandtes en
se. Private domsafsigelser er underminerende for alle eneste fuldvoksen Mand, som ikke
paa en eller anden Maade havde
samfund. Af samme årsag var det heller ikke længere været indblandet i en Drabssag. At
nok at en shaman tog på drømmerejse til forfædrene dette ikke blot er tragisk, men ogsaa
en Ulykke for Stammen, skal indfor at få at vide, hvem der havde begået forbrydelsen, rømmes; men det bliver ikke desto
eller hvad en retfærdig straf ville være, sådan som mindre Resultatet af en NomadeMoral, der har vundet Hævd gennem
det er typisk i jægersamler-kulturerne.
utallige Slægtleds Traditioner. Jeg
maa derfor gentage, hvad jeg allerede
Der netop ikke er retssamfund, eller hvad?
tidligere har sagt om Sæl-Eskimo”Lovløshed” er jo netop kendetegnet ved at alle erne, at det vilde være uretfærdigt
konstant befinder sig i en situation, hvor de potentielt her at regne Drabsmænd for Forbrydere eller slette Mennesker; det er
er både offer, gerningsmand, dommer og bøddel. tværtimod Stammens dygtigste
Uden nogen sikkerhed mod falske anklager eller garan- Mænd og i mange Tilfælde disse
smaa Samfunds Støtter.
ti for oprejsning eller erstatning efter en forbrydelse.
Knud Rasmussen
Den store slæderejse
Det er faktisk et af de problemer de slås med
på Christiania, når de ikke ønsker at melde overfald eller forbrydelser til politiet. Gerningsmanden går fri, og offeret ender reelt med at sejle sin egen sø.
Jeg kender én der fik bank derude en gang. Han mistede alle fortænderne,
men fordi de ville ”ordne det internt”, så har han stadig ingen fortænder. – Eller
det vil sige; dem han har, fik han lov til at betale selv. Forsikringen ville ikke dække
tandlægeregningen, fordi det ikke var politianmeldt.
Der kan du bare se! – Til gengæld blev det komTre unge fyres forsøg på at sælge lidt
plet umuligt for pæne mennesker at få fat i lidt uskyl- hash til spotpris på Christiania endte
dramatisk, da den ene af dem blev
digt hygge-pot til en stille fredag aften, da de lukke- gennemtæsket så grundigt, at han nu
de hashhandelen derude. Pludselig var det nødven- er i yderste livsfare. www.berlingske.dk
29. maj 2006
digt med personlige kontakter i det kriminelle miljø
Det har du ikke?
Den 19-årige mand, der søndag fik
efter at have forsøgt at sælge en
Det har jeg såmænd nok. Men formentlig i en tæsk
klump hash på Christiania, døde
anden del af forbryderbranchen! – Men sådan er altså tirsdag af sine kvæstelser.
www.jp.dk
30. maj 2006
retssamfundet.
Det beskytter os mod hinanden?
Lovgivning og en øvrighed der har magten til at gennemtvinge lovgivningen, beskytter individerne mod hele tiden at befinde sig i den situation, hvor de selv skal beskytte sig mod deres medmennesker og deres
forgodtbefindende. Det interessante er så, om loven er ”retfærdig”, og det
ville vi formentlig sige om flertallet af oldtidens love at de ikke var. Men for
deres tid var de et fremskridt! – Bortset fra de love som undertrykte kvinderne, selvfølgelig...
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Så fremskridt for hvem?
Det interessante er jo nemlig at se, hvad der sker, når retssamfundet
smuldrer. Når imperierne bryder sammen. Det skete for Sumer, det skete
for Egypten, og det skete for de imperier som fulgte efter.
Anarki?
Hvad betyder anarki? – Din lille ræverøde hundjævel!
Frihed fra formynderskab?
Hold da kæft for en gang langhåret pis! – An-archae, det er græsk:
archae betyder begyndelse, archos: anfører, archå: den første; ”an” er en artikel som ophæver betydningen af det ord som det står foran. An-archae er
altså ”uden lederskab”!
Tretten år efter (Amenemhet III’s) død
Uden formynderskab – hvad er forskellen?
kastedes Egypten ud i uro og splittelse
At uden en eller anden form for ledelse, så ved striden mellem rivaliserende tronprætendenter. Så invaderedes Egypten
smuldrer samfundet. Egypterne opdagede det i to af nomader – de såkaldte hyksos – fra
længere perioder under deres 2.000-årige storhedstid. Asien, de satte ild på byerne, raserede
templerne, forødede de opsamlede
Sumererne oplevede det samme. Samfundet smuld- rigdomme, ødelagde meget af kunsten,
rede, og klanlederne vendte tilbage til deres hidtidige og gennem to hundrede år regeredes
Nildalen af ”hyrdekongerne”. Den gamle
magtudøvelse som formentlig har været, mildt sagt, civilisation fandtes kun som øer i et hav
af barbari, små velstående samfund,
vilkårlig.
omgivne af sultne, misundelige, krigeDen stærkes ret? – Som sjældent har meget med riske jægere og hyrder, og hvert øjeblik
kunne forsvarsmuren blive gennembrudt.
”ret” at gøre?
denne måde plyndrede kassitterne
Retssamfundet er dét der sikrer os størst mulig På
Babylonien, gallerne Grækenland og
tryghed og frihed på en gang. Alle sammen.
Rom, hunnerne oversvømmede Italien,
til Peking.
Som var det vi begyndte med at tale om i går? Det og mongolerne nåede helt ned Will
Durant
Verdens Kulturhistorie
er retssamfundet der sikrer os både tryghed og frihed?
Og alt efter, hvordan reglerne er skruet sammen, så kan retssamfundet faktisk skabe ret store muligheder for begge dele. Både tryghed og
frihed, både for individet og for samfundet som helhed.
I det hele taget hænger retssamfundet sammen med individet og individets
klaroverhed?
Det forudsætter jo i hvert fald at man er herre over sine egne handlinger. Ellers giver det ikke nogen mening at udstede forbud på forhånd. Hvor
shamankulturen har tabu, har retssamfundet paragraffer. – Hvem var verdens første imperiebygger?
Som erobrede eller grundlagde et imperium?
Som erobrede by efter by, underlagde sig næsten hele den frugtbare
halvmåne og sikrede at folk kunne bevæge sig rundt i nogenlunde sikkerhed mellem byerne i hele imperiet?
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Alexander den Store?
Af en historisk ignorant journalist; ganske godt bud!
Det var det ikke?
Du var lige præcis 2.000 år for sent på den. Det
Akkaderne
var Sargon af Akkad, og dermed kommer vi til akka- En monolit, fundet i Susa, viser os en
afbildning af rigets hersker Sargon, hvem
derne som vi allerede har nævnt et par gange.
et majestætisk skæg og den vedvarende
År 2334 erobrede Sargon hele Sumer. Han var magts stolthed forlener med værdighed
høvding i byen Akkad, hans mænd var fra Akkad, og og anseelse. Denne herskers oprindelse
var dog ikke kongelig; historieskriverne
derfor skabte han dét som er kommet til at hedde Det formåede ikke at finde nogen fader til
akkadiske Imperium. Frem til sin død i 2279 under- ham og ingen anden moder end en
tempelskøge. Sumerisk legende digtede
lagde han sig hele Den frugtbare Halvmåne, med en historie om hans oprindelse, der
undtagelse af dét der i dag er den sydligste del af minder stærkt om Moses’:
Will Durant
Libanon samt Israel og Palæstina, og dermed skabte
Verdens Kulturhistorie
han verdens første imperium.
Sargon, the mighty king, king of
Som jeg aldrig har hørt om...
Agade, am I.
Det skyldes muligvis at så snart Sargon døde, My mother was a changeling, my
I knew not. (...)
så smuldrede imperiet, og bystaterne gik tilbage til at father
My changeling mother conceived
bekrige hinanden. Netop fordi verden bestod af små me, in secret she bore me.
She set me in a basket of rushes,
uafhængige bystater der ikke havde nogen lovgiv- with bitumen she sealed my lid.
ning eller noget vedvarende samarbejde der sikrede She cast me into the river which
rose not over me.
deres indbyrdes forhold, når tyrannen stillede træ- The river bore me up and carried
to Akki, the drawer of water.
skoene. – Eller sandalerne. For så vidt som at de over- me
Akki, the drawer of water, took
hovedet brugte fodtøj. Det gjorde egypterne for ek- me as his son and reared me.
Akki, the drawer of water,
sempel ikke.
appointed me his gardener.
Imperiet brød også sammen efter Alexander While I was a gardener, Ishtar
granted me her love, and for four
den Store, og den væsentligste forskel på Alexander and [...] years I exercised
og Sargon var at Alexander var bedre til PR. – Om- kingship.
The Legend of Sargon – Ancient
Near Eastern Texts
end Sargon ikke just heller var nogen amatør.
Pritchard, 1950
Selviscenesættelse?
Sargon var formentlig søn af en prostitueret og lidt af en vildbasse,
men så snart han blev konge, stod han også i kontakt med guderne!
Der er dem der mener at akkaderne oprindeligt var et syrisk nomadefolk – deres sprog var semitisk – og at de havde erobret bystaten Akkad for
at få del i dens velstand, dens kompleksitet. Men takket være manglen på
ordentlige kilder er der ikke enighed om det. Det korte af det lange er at
selvom Sargons akkadiske imperium ikke varede længe, så sang Sumer under alle omstændigheder på sidste vers, og da først akkaderne var historie,
så var Sumer det stort set også.
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Tid til plyndringer og anarki?
Men det betød ikke at Mesopotamien gik i stå. Ødelæggelsen af en by kan ikke altid
Der var stadig folk som stod op hver morgen og gik i anses for at være en vedvarende ulykke;
fra et arkitektonisk og hygiejnisk
seng med hinanden hver aften. Livet fortsætter. By- synspunkt kan det endog være en fordel.
Will Durant
erne blev genopbygget og landbrug, håndværk og
Verdens Kulturhistorie
handel fortsatte.
Og gennem en stor del af alt dette her; mens egypterne og sumererne
udviklede deres samfund; mens Sargon opbyggede sit akkadiske imperium;
og mens de fandt ud af både matematik og astrologi og skolevæsen og lægekunst og vandforsyning, og forfinede både vævning og snedkerhåndværk
og arkitektur og udviklede kalendere med skudår og byggede biblioteker
og templer og paladser med søjlegange og kupler og hvælvinger, hvem tror
du så at de rendte ind i?
Indoeuropæerne
Jøderne?
– to scenarier
Indoeuropæerne.
Nu skal vi nemlig til at kigge på de områder vi ikke rigtigt har talt om
endnu: Europa og Anatolien – det vil sige det nuværende Tyrkiet – og Kurgan nord for Sortehavet og Pakistan og Indien.
Fælles for os alle sammen i hele dét område er at vi i dag er indoeuropæere. Men hvad vil det egentlig sige? Det mærkelige er nemlig at der er
stor uenighed om, hvor indoeuropæerne overhovedet kom fra. – Og som med
homo erectus, er der her to scenarier: det ene siger at vi kommer fra Anatolien, det andet siger at vi stammer inde fra de russiske stepper; kurgan; nærmere bestemt området omkring det nuværende Ukraine og Moldavien.
Der er ikke nogen der ved det?
Og muligvis er en af årsagerne at vi roder kultur og etnicitet; memer
og gener sammen – og det må blive fremtidens opgave at få skilt de to ting
ad, så vi kan finde ud af, hvor vi kommer fra – men indtil videre, er der
altså to scenarier, og dem skal vi så kigge på her.
Vi er alle tyrkere!
Den første store landbrugskultur vi har fundet,
It seems that Çatalhöyük represents the
Çatal Höyük, opstod altså i det nuværende Tyrkiet coming together of a number of preomkring 7.300 år før år 1, og det må have været en ret existing communities at a new location
beside the main stream running across
veludviklet landbrugskultur, siden landbruget kunne the fan. The whole area was packed
tight with housing, and the new superbrødføde så stor en by. Fra Anatolien spredte land- community must have numbered
bruget sig så mod øst og vest. Mod øst har landbru- several thousand people. Trevor Watkins
The Human Past, 2005
get gradvist bredt sig ud gennem landskabet, og mod
vest har nogle anatolske bønder sejlet over til Grækenland med deres husdyr og sædekorn, og så har landbruget spredt sig derfra og til resten af
Europa.
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Nogle mener at det var memerne der spredte sig, altså at de jægersamlere som var i Europa og Asien kopierede landbrugernes teknologi, andre mener at landbrugerne – simpelthen fordi de kunne brødføde flere mennesker på det samme areal – ret hurtigt kom i overtal, og at landbrugskulturen derfor langsomt men sikkert fortrængte de oprindelige jægersamlere.
I Europa og Pakistan og Indien?
Og hvis dét er tilfældet, så er vi altså alle sammen – fra det nordligste
hjørne af Island og til et godt stykke ned i Indien og hen til Burma – efterkommere af de første bønder i Anatolien, og så er det derfor vi har fælles
sproglige rødder i hele det indoeuropæiske område; sproget spredte sig
simpelthen med menneskene som spredte sig med landbruget. Og alt efter,
hvor meget bønderne og jægersamlerne havde med hinanden at gøre, så er
vi altså et blandingsprodukt mellem de oprindelige henholdsvis europæere
og indere og så de tilvandrende anatolske bønder.
Det kan vel afgøres genetisk?
Og jeg er ikke sikker på at der er nogen der har et endeligt overblik
endnu. – Så dét var altså det ene scenarium for, hvor vi som indoeuropæere
stammer fra.
Turen går til
Anatolien, og vi spredte os med landbruget?
Indoeuropa
Det andet scenarium vender vi tilbage til lige
3.200 f.Kr. Mens agerbruget synes
om lidt. Men først skal vi se på, hvordan det så kom o.
næsten opgivet igen i Sydnorge og
til at se ud i Anatolien, Europa og Asien, efterhånden Mellemsverige, og er afløst af en særpræget fangstkultur (grubekeramisk
som landbruget spredte sig.
kultur), fortsætter tragtbægerkulturen
stabile udvikling i Danmark og
Omkring år 6200 begyndte det igen at rykke i sin
Skånelandene (...).
Çatal Höyük, for da fandt man nemlig ud af at ud- Egentlige landsbyer er tilsyneladende
ved at opstå, f.eks. ved Troldebjerg på
vinde kobber – det er det tidligste kendte eksempel Langeland, hvor et kompleks af store
og hesteskoformede hytter
på metaludvinding i verden! Anatolien var desuden langhuse
med stenlagte passager imellem er
rigt på det tin som var nødvendigt for at kunne frem- anlagt ud mod en sø, et rent
bondesamfund, hvor jagt og fiskeri er
stille bronze, og dermed var grunden lagt for at Ana- uden særlig betydning.
Kai A. Petersen
tolien kunne blive et landbrugs-, håndværks- og råDanmarkshistoriens Hvornår Skete Det,
1985
varemæssigt knudepunkt.
Omkring 4000-3000 opstod nemlig den såkaldte Hatti-kultur i Anatolien, og den ved vi mere om, end vi gør om Çatal Höyük, ikke mindst fordi
vi har skriftlige kilder fra den seneste del af Hatti-kulturen efter år 3000.
Deraf kan vi blandt andet se at Hatti-kulturen både var højt udviklet og
havde livlige handelsforbindelser med både Mesopotamien – det vil sige
Sumer og Akkad – og med Egypten.
Men vi kan også se en anden ting, nemlig at Hatti-kulturen ikke var
indoeuropæisk.
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Hvad var den så?
Noget oprindeligt anatolsk af en anden art. Og hvis Hatti ikke var
indoeuropæisk, så er det også spørgsmålet om bønderne fra Çatal Höyük
var det. Ergo kan det nok være at vi i Europa har landbruget fra Anatolien –
det har vi, dét er der næppe nogen tvivl om – men det altså er ikke hele historien om indoeuropæerne og sammenhængen mellem Island og Indien.
Der var en anden teori også?
Og den kommer vi til, men lad os lige gøre vores omvandring i det
”indoeuropæiske” område anno 4000-3000 færdig.
o. 2.900 f.Kr. Der bygges ikke flere
Stendyssegraven er nu
I Europa fandtes i 3000-tallet de stenalderkul- jættestuer.
den altdominerende form. Gravpladturer som blandt andet byggede Stonehenge, alle serne er store og fortrinsvis placerede
langs vejene. Skiftet i gravskik forestendysserne og jættestuerne.
kommer ret brat og skyldes sandsynigen religiøse strømninger.
Det var dem som fandt og indviede de helligsteder, ligvis
Samtidig synes offerhenlæggelsen af
økser og lerkar at ebbe ud.
hvor kirkerne senere kom til at ligge?
Kai A. Petersen
Danmarkshistoriens Hvornår Skete Det, 1985
Du er kvik, hva’?
På Kreta opstod den minoiske kultur i midten af 3000-tallet, og den
har du sikkert hørt om, hvis du havde oldævl i gymnasiet.
Jeg kan godt huske at jeg har hørt ordet før, men jeg
Onkel Joakim:
kan ikke huske, hvad den minoiske kultur gik ud på.
Næ, næ – det med labyrinten på
er bare et gammelt sagn!
Ja, overrasket kan jeg jo ikke sige, at jeg er! – Kreta
Anders And:
Den minoiske kultur er opkaldt efter sagnkongen Ja – og historien om Minotaurus,
som boede i Labyrinten – det er
Minos, og i myten om ham indgår blandt andet en også et sagn!
Rap og Rup:
labyrint, hvori Theseus skulle kæmpe mod uhyret DetRip,
er ligemeget! Der står i grønspættebogen, at Labyrinten har
Minotauros der var halvt menneske, halvt tyr.
eksisteret – og der står aldrig
Det var ham der fandt vej ud af labyrinten ved noget forkert i grønspættebogen!
Anders And & Co.
hjælp af en pose ærter!
Nr. 5 . 26. januar 1976 . 28. årgang
Et garnnøgle. Men ellers i princippet sandt.
– Det er godt at vide at kernepunkter i vores fælleseuropæiske kulturarv
ikke er gået helt hen over hovedet på dig!
Ovre i øst, i Indusdalen, var der i 3000-tallet de oprindelige pakistanere og indere som udviklede Harappa-kulturen. – Med mindre det var tilflyttende indoeruopæiske bønder vest fra som udviklede Harappa-kulturen,
det er ikke til at vide.
Harappa-kulturen i Indusdalen var under alle omstændigheder en
højt udviklet bykultur med teknologi som var lige så udviklet som dét der
fandtes i både Mesopotamien, Hatti og Egypten. Blandt andet havde de
deres egen skrivekunst og omfattende byplanlægning.
Det var bare europæerne der var lidt tilbagestående?
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Hvis du kalder Stonehenge tilbagestående, så Controversy also remains as to the
factors responsible for the decline of
ja. – Desværre har det ikke været muligt at knække the (Harappa) civilization in 1900BC.
some scholars have identified
koden til skriften i Harappa-kulturen, så vi ved ikke While
invading Aryan speakers as the cause,
særligt meget om den, og derfor er det heller ikke others suggest catastrophic floods,
earthquakes, and epidemics; still others
muligt at sige om de var indoeuropæere, eller om de point to a gradual exhaustion of the
landscape.
var oprindelige pakistanere-skråstreg-indere.
Robin Coningham
The Human Past, 2005
Dét vi ved, det ved vi fra udgravninger, og
Harappa-folkene har formentlig været stærkt religiøse; de få efterladenskaber som trods alt er fundet, vidner om en kultur der i høj grad fokuserede
på det åndelige. Til gengæld var der ingen store paladser eller templer.
Endelig var der så de oprindelige indere længere inde i det nuværende Indien, dasa-folket, og dem er der ikke mange der ved særligt meget om.
Jeg er i hvert fald ikke én af dem.
Vi har fundet et hul i Cornelius Magnussens viden?
Gabende tomt! – Så nogenlunde sådan så verden altså ud for 5.000 år
siden. – Og nu skal vi så tilbage til indoeuropæerne og den anden hypotese
for vores opståen!
At vi ikke kommer fra Tyrkiet men fra Ukraine?
Vi er alle ukrainere!
Nord for Sortehavet begyndte der at ske løjer There is no evidence for intensive
and food storage at those
omkring år 5000-4000 i det nuværende Moldavien, agriculture
early steppe sites, in marked contrast
Ukraine og Kaukasus og i det hele taget oppe på de to the abundant evidence at other
European and Mideast sites around
russiske stepper. Hvornår der første gang var menne- the same time. Steppe peoples lacked
large permanent settlements and were
sker som slog sig ned i dét område, det er der næppe evidently highly mobile—again in
to the villages with rows of
nogen der ved, men det må være sket i takt med at contrast
hundreds of two-story houses in
southeast Europe at the time.
isen trak sig tilbage.
Jared Diamond
Og det skete senere end i Mellemøsten?
The Third Chimpanzee, 1992
Dels fordi det lå nordligere, dels fordi det er fastlandsklima. Og
spørgsmålet er nu – og jeg tvivler på at der er enighed på området – om
disse folk inde på stepperne nord for Sortehavet cirka år 5000 før år 1 var
oprindelige jægersamlere der var flyttet ind da isen forsvandt, eller om de
var landbrugere som var kommet ind på stepperne vestfra via Ungarn.
Men vi ved at i løbet af 4000-tallet begyndte de at begrave deres døde
i små jordhøje, de såkaldte kurgan, deraf kulturens navn.
Du nævnte dem som en af de etniske ”super-grupper”?
Hvis de opstod på stepperne var kurgan en etnisk gruppe for sig, hvis
de var landbrugere som kom ind via Ungarn, var de beslægtet med Anatolien ligesom os andre.
Men jordhøjene er ikke det mest interessante ved dem, for inde på de
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mentlig jaget den på grund af kødet, men cirka omkring år 4000 tæmmede
de den, og dét satte gang i noget!
Som vi tidligere har set, så havde både jægersamlere og de tidlige bønder et totem-agtigt forhold til dyrene, og det har disse her mennesker formentlig også fået til hesten. I hvert fald byggede de en mytologi op omkring
den. Blandt andet udviklede de nogle drabelige offerritualer med hesten
som offerdyr, og nogle af disse offerritualer findes der, så vidt jeg ved, fortsat spor af i Indien. Desuden udviklede de en økonomi der i høj grad var
baseret på kvægbrug, men som også i et vist omfang omfattede agerbrug.
Derudover er det temmelig vanskeligt at sige med sikkerhed, hvordan kurgan-kulturen har set ud, for de havde ikke nogen skrift – og da slet
ikke så langt tilbage i tiden som vi taler om her, mens kulturen tog sin form.
Men nu kommer så for alvor sammenstødet mellem den første og den
anden hypotese om indoeuropæernes oprindelse: Den første teori sagde
landbrug og Anatolien. Den anden teori siger at dette hestefolk fra kurgan
spredte sig ned i Anatolien og derfra mod øst og vest, og at det er på grund
af dem at vi fra Island til Indien og et stykke ind i Burma har fælles kulturtræk og fælles sproglige rødder.
Og så nedstammer vi ikke fra old-tyrkerne?
Det ene udelukker jo sådan set ikke det andet. Agerbruget spredte sig
jo rent faktisk fra Anatolien og op i Europa og også over mod Indien, og
samtidig kan de første agerbrugere umuligt have kendt til hesten, men hesten kom til at spille en væsentlig rolle i de førkristne og hinduistiske
mytologier lige fra Skandinavien til Indien. Men hverken for agerbruget
eller hesteholdet ved vi, om både mennesker og teknologi har spredt sig,
eller det kun var teknologien. Vi ved heller ikke i hvor høj grad mytologierne og sproget fulgte med teknologien, hvis det kun var teknologien der
spredte sig og menneskene ikke fulgte med. Der er også stor uenighed om,
hvorvidt mennesker og teknologi har spredt sig fredeligt eller man har slået
de oprindelige indbyggere ihjel, efterhånden som man bredte sig.
Det korte af det lange er at der er nogle interessante fællestræk ved de
indoeuropæiske mytologier fra Skandinavien til Indien, uanset om de så oprindeligt opstod i Anatolien eller hos kurgan, og dersom vi stammer begge
steder fra, så kan man kun gisne om, hvad der stammer fra hvor.
Kaos, med andre ord?
Fra kurgan til verden
Ikke kaos; usikkerhed!
Men hvis vi ser på kurgan, er der dog næppe nogen tvivl om at ilden
spillede en stor rolle i deres mytologi. Det samme gjorde netop hesten og
tordenen og i en vis grad solen, men ikke så meget jorden.
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Tydeligvis mere kvægbrugerkultur end jordbrugerkultur?
Du har lært noget i dag, hva’! – Hvad har gen- o. 2.800 f.Kr. Påny drager fremmede
i Jylland sydfra, et hyrdefolk, som
nem tiderne været Nationalmuseets største danske op
kommer vandrende med deres kvæg
klenodie, bortset fra Guldhornene som blev stjålet? og geder, med ukendte skikke og nye
traditioner (enkeltgravskulturen).
En genstand fra omkring år 2000 før år 1, temmelig Måske har de også heste med (...).
De fremmede begraver deres døde
ramponeret, og når man siger navnet, tænker de enkeltvis i jordgrave under en lav kuplet høj, liggende på siden med optrukfleste formentlig på et havemøbel?
ne knæ og ansigtet vendt mod syd,
Solvognen? Det var hesten der trak solen hen over mod den hjemstavn de har forladt.
Kai A. Petersen
himlen?
Danmarkshistoriens Hvornår Skete Det, 1985
Det blev det i hvert fald til i kurgan! – En anden ting der karakteriserede kurgans religiøsitet, var at de ikke byggede templer, men holdt deres
seancer under åben himmel.
Vikingekirken! Det er derfor vi ikke har nogen tempelkultur i Skandinavien?
Det kunne man jo godt fristes til at tænke lidt over, ikke? – Der er
altså ingen tvivl om at vi andre har fået hesten fra kurgan, og at der er fulgt
en del mytologi med. Men hvordan spredte det sig så fra Kurgan? Ja, her er
der også usikkerhed!
Ved hjælp af deres heste?
Men hvordan ”ved hjælp af deres heste”?
Kurgan tog altså form omkring år 4000, og formentlig allerede i 3000tallet har der været nogle af dem som bevægede sig vestover og ind i Ungarn og derfra videre op mod Skandinavien.
Fra midten af 2000-tallet begyndte kurgan at trænge ned på Balkan og
ind i Anatolien, hvor de rendte ind i Hatti-folket. Derfra har de så bevæget
sig ind i Middelhavseuropa, og fra Anatolien har de også senere bevæget
sig videre til Iran og Afghanistan, og derfra til Pakistan og Indien.
Iranerne og afghanerne er indoeuropæere?
Ja, min skat! – Det kan også være at der er nogle fra kurgan der er
rejst nord om Det kaspiske Hav og ned gennem Turkmenistan og Usbekistan og ad den vej kom til Pakistan og Indien.
Dét som historikere og arkæologer altså ikke kan blive enige om, det
er om kurgan var indoeuropæere eller oprindelige steppefolk.
Og de kan dermed heller ikke blive enige om, om kurgan spredte sig i
en del af verden som i forvejen talte indoeuropæisk, eller om det var kurgan
der var oprindelsen til vores fælles indoeuropæiske sprog og kultur.
De kan heller ikke blive enige om, hvorvidt kurgan udelukkende kom
til Anatolien via Balkan, eller der også var nogle der kom til Anatolien via
Sortehavets østkyst og via Kaukasus.
Man kan heller ikke blive enige om, om der var tale om en enkelt eller
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nogle få større invasionsbølger som overrumplede Just before their domestication, wild
horses were absent form the Mideast
det hatti-folk og den hatti-kultur som var i Anatolien and southern Europe, rare in northern
and abundant only in the
i forvejen, og som havde været der siden 3000-tallet. Europe,
steppes of Russia eastward. (...)
Eller om kurgan dukkede op i flere små portioner, og
den første kurgan-tilstedeværelse i Anatolien måske var så tidligt som omkring år 4000.
Man kan heller ikke blive enige om, om kurgan kom til Pakistan og
Indien ved at rejse nord om Det kaspiske Hav og gennem Turkmenistan og
Usbekistan.
the first time in human evolution,
Og hvad man heller ikke kan blive enige om, For
people could travel overland faster
det er om kurgan hærgede sig gennem landskabet, than their own legs could propel them.
(...)
eller de fredeligt og roligt slog sig ned og blandede Most important, speed helped warriors
to launch quick surprise raids on
sig med de bønder der fandtes dér i forvejen.
distant enemies and to withdraw again
Endnu en gang debatstof til en historikerkonference? before the enemies had time to organise a counterattack. Hence throughout
Med dygtige folk bag alle standpunkter, karrie- the world the horse revolutionized
warfare and enabled horse-owning
rer på spil og forskningslegater i frit fald!
peoples to terrorize their neighbors.
Og det hele afhænger i høj grad af, om kurgan (...)
kunne ride på deres heste eller ej. Og det er der så heller ikke enighed om,
hvorvidt de kunne. Det afhænger nemlig af, om de havde opfundet bidslet,
og det er der stor usikkerhed om, hvorvidt de havde.
What the (Kurgan) horsemen lacked in
Hvis kurgan kunne ride, havde de en militær architecture they made up for in military zeal, as attested by their lavish
fordel og kunne drage hærgende gennem landskabet, tombs (for men only!), filled with
numbers of daggers and
hvis de ikke kunne ride – men kun kunne bruge enourmous
other weapons, and sometimes even
hesten som trækdyr – havde de selvfølgelig også en with wagons and horse skeletons.
Jared Diamond
fordel på slagmarken, men det gør ikke en voldelig
The Third Chimpanzee, 1992
erobring nær så sandsynlig. Ikke desto mindre er det den krigeriske, erobringslystne, indoeuropæiske ekspansion som har været det gængse billede
af vores indoeuropæiske forfædre. – Det stod nemlig godt til den europæiske selvforståelse som herrefolk.
Instead of the old explanation in
Den suveræne ariske race?
terms of migration and diffusion it is
”Arya” betyder faktisk ”ædel” på sanskrit, og possible in many cases to recognize a process of what has been
det er også dét ord der ligger bag navnet Iran.
termed “peer polity interaction”,
Ifølge den mest typiske forklaring på vores op- where a number of local communities, none more prominent than
rindelse drog altså nogle krigeriske kurganfolk ned i the next, interact together.
Colin Renfrew,
Anatolien. Nogle blev i Anatolien, andre fortsatte
Archaeology & Language, 1987
den krigeriske jagt på Lebensraum ind i Grækenland
og op i Europa, mens atter andre fortsatte fra Anatolien og østover og hærgede sig gennem Iran, Afghanistan og Pakistan og Indien og nåede gennem
fortsat hærgen videre til Bangladesh og Burma.
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Men det tror du ikke på?
Jeg forebeholder mig retten til at være i tvivl. Men jeg tvivler også på
at det anatolske landbrug alene skulle være forklaringen på at vi har samme
sprogstamme hele vejen herfra og til Burma.
Det lyder absolut logisk at landbruget spredte sig fra Anatolien og til
Europa, men det er mærkeligt at Iranerne ikke fik landbruget fra Mesopotamien, altså fra semitterne inde i Irak. Det er også ret suspekt at hatti-folket
i Anatolien i 3000-tallet ikke talte et indoeuropæisk sprog, når det nu ligefrem skulle være fra Anatolien at alle vi andre fik det.
På den anden side ville det være lige så mærkeligt, hvis nogle rytternomader virkelig skulle kunne have spredt sig fra området inde på stepperne og ud over så stort et areal og have påført alle bønderne hele vejen herfra
og til Burma deres sprog og kultur.
Fra uenighed
Det hænger ikke sammen?
til
treenighed
Ikke i mit hoved, i hvert fald.
Til gengæld var det måske en idé at se på, hvad Denne tredeling af gudeverdenen og
er lettest at iagttage hos de
det så rent faktisk er vi har til fælles i den indoeuro- samfundet
indoiranske folk. I det gamle Indien
pæiske del af vores kulturkreds. For det er nemlig var samfundet opdelt i sociale klasser:
brahmanas (præster, de der frembar
ikke kun sproget!
ofre), kshatriya (krigere, samfundets
Én af de ting historikere og religionshistorikere beskyttere) og vaishya (producenter),
hertil svarer guderne Varuna og Mitra,
har hæftet sig ved, er at oldtidens indoeuropæere alle Indra og tvillingerne Nasatya (eller
havde et stærkt hierarkisk opbygget samfund. Deres Ashvin’erne).
Mircea Eliade
De religiøse ideers historie
samfund bestod af tre klasser: præster, krigere og
kvæg- eller landbrugere, og samfundsopdelingen svarede til deres religiøse
ideologi der skelnede mellem tre funktioner: den magiske og juridiske
magtudøvelse, krigsgudernes og krigsmagtens funktioner, og til sidst alle
de funktioner som guderne for frugtbarhed og økonomisk fremgang havde.
Det havde vi også her i landet?
Måske ikke så meget hierarkiet i selve samfundsstrukturen, men i
mytologien. Det er den tredeling som senere afspejlede sig i triaden
”overguden Odin”, ”krigeren Tor” og ”kærlighedsgudinden Freja”, og det
er den tredeling vi finder i romernes Jupiter, Mars og Quirinus. – Quirinus
er ikke så kendt, men det var dét navn Romulus tog, da han efter sin død
blev dyrket som gud for de romerske borgere.
Romulus var ham der grundlagde Rom?
Hvad hed hans bror?
Remus?
Og hvem var de sønner af?
Det ved jeg ikke! – Nu var jeg ellers lige så glad for at der var noget jeg vidste!
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Jeg var også lige ved at blive imponeret! – De var sønner af krigsguden Mars og den jomfru som han voldtog; Rhea Silvia.
Den ældste romerske triade bestod altså af JuMan kan rekonstruere visse strukturer
piter; et navn der uden tvivl er opstået af sammen- i den fælles indoeuropæiske religion.
trækningen af ordene gud og fader; deus-pater. Des- Først er der de få men værdifulde
fingerpeg i det religiøse ordforråd. Fra
uden Mars som besvangrede en jomfru, og en jomfru- disse studiers begyndelse har man
været enige om at se den indoeurofødt gudesøn som opstod efter døden.
pæiske rod deiwos, "himmel”, i de ord,
der betyder ”gud” (lat. deus, sanskr.
Det har jeg lissom hørt om før...
deva, iran. div, lithauisk diewas,
Selv du! – Kurgan – eller Anatolien – skabte oldgerm. tivar) og i hovedgudernes
altså memer som til trods for heftige mutationer har navne: Dyaus, Zeus, Jupiter. Gudsbegrebet viser sig at hænge sammen
haft overlevelseskraft langt ind i vores tid. – Kelter- med himlens hellighed, dvs. med lyset
”transcendens”, og i videste
nes samfund var i øvrigt også opdelt i tre klasser: og
forstand med tanken om herredømme
og skaberevne i dens umiddelbare
druider, krigere og frie mænd.
betydning: skabelse af verden og
Hvad med kvinderne?
faderskab. Himlen(s Gud) er først og
fremmest Faderen: jfr. den indiske
Det er jo lige dét!
Dyauspitar, den græske Zeus Pater,
Bortset fra at de var jomfruer?
den illyriske Daipatures, den latinske
Jupiter, den skytiske Zeus-Papaios,
Omend ikke særligt længe...
den thrako-frygiske Zeus-Pappos.
Mircea Eliade
Nej, de blev jo giftet væk, når de var 10!
De religiøse ideers historie
Tænk, hvis det meste af vores religion i virkeligheden er bygget op omkring 10-årige piger?
Det korte af det lange er at for omkring 9.000 år siden opstod landbruget i Anatolien, og for omkring 6.000 år siden tæmmede de hesten i kurgan, og summa summarum sidder vi her i dag og deler memer med folk i
Bangladesh og Iran! – Men vi deler også memer med egypterne og semitterne, og de deler i lige så høj grad memer med os. – Og formentlig også en hel
del gener...
Josijas reform (i Jerusalem)
Det hele er blandet?
Han fjernede de heste, som Judas
Man kan godt trække en streg tværs gennem konger havde opstillet for solen
landskabet fra Middelhavet, nord om Syrien, ind ved indgangen til Herrens tempel i
nærheden af hofmanden Netangennem Irak og ned langs den iranske grænse til Den Meleks kammer i Parvarim, og
solvognene brændte han.
persiske Bugt og så sige: ”Nord for stregen er vi
Anden Kongebog 23;8-12
indoeuropæere, og syd for stregen er de semitter”.
Men der har hele tiden været udveksling af mennesker og kultur på den ene
eller den anden måde, og det er der stadig, så i praksis er det noget vås!
Også selvom de sprænger hinanden i stumper og stykker i Mellemøsten?
Det er, fordi vi alle sammen er nogle teenagere der forsøger at afgrænse os fra hinanden i stedet for at løse problemer og opbygge samfund
sammen. Den slags kræver nemlig voksne mennesker som ikke er bange for
dem der er anderledes!
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”Nord for stregen” er en stor del af vores tankegang, vores teknologi
og vores kultur, formet af semitiske tanker og opfindelser, fordi det var
semitter der satte kulturen i gang i den frugtbare halvmåne. Desuden satte
araberne, langt senere, deres væsentlige fingeraftryk på Europa via islam.
Da bronzen blev opfundet gik kultureksporten desuden den anden
vej. Det samme skete efter at hesten blev domesticeret og specielt i kølvandet på grækerne og romerne og i de sidste 500 år. Så ”syd for stregen”
kan de heller ikke bare pakke deres sydfrugter og sige ”vi gider ikke være
en del af den indoeuropæisk-semitiske monoteistisk-vediske egyptiskinspirerede kulturkreds mere!” – ligesom vi heller ikke kan det.
Vi hænger simpelthen for godt sammen?
Det forvirrer selvfølgelig en del at vi har seks forskellige alfabeter: latinsk, græsk, kyrillisk, arabisk, hebraisk og indisk, men kulturelt set hænger
vi sammen, og det gør de seks alfabeter i øvrigt også. De stammer nemlig
alle sammen fra én og samme semitiske kilde!
Det er slet ikke muligt at skille det semitiske ud fra dét vi ser som europæisk?
Og vice versa. Hvordan grønlænderne, indianerne og de australske
aboriginees så har det med dét, det ved jeg ikke, men ellers hænger vi
sammen hele vejen fra Californien til Calcutta og fra Thule til Tasmanien.
Frivilligt eller ufrivilligt.
Nu lader vi så lige Anatolien og indoeuropæerHotline til guderne
ne passe sig selv et øjeblik, og vender blikket tilbage Herren, der ikke har sin lige i sin
vrede, Herren, den nådige konge,
mod Mesopotamien.
Herre over alle lande, der formilder
Det er ellers nogle ordentlige hop, vi tager!
de store guder, der med sit blotte
Sådan er det, når man forsøger at få overblik blik får de mægtige til at falde,
over 12.000 års historie!
kongers Herre, menneskenes lys
Efter Sargons død i 2294 smuldrede Akkadien der fordeler deres lod. Herre, din
som sagt, og bystaterne begyndte endnu en gang at bolig er Babylon, Borsippa er din
tiara, den vidtstrakte himmel er
bekrige hinanden. Men gradvist fik én af byerne hele dit indre. Herre, med dine øjne
overtaget. – Kan du huske historien om Babelstårnet? ser du alting, med dine varsler
Det var noget med at alle folk talte forskellige sprog, vogter du over regeringer, med dit
blik giver du anvisninger, med dit
ikke?
[---] opbrænder du de mægtige, du
Ifølge Det gamle Testamentes beretning havde besejrer de [---] med (din) hånd,
men når du ser dem viser du dem
alle verdens folkeslag til at begynde med ét sprog.
nåde, du viser dem lyset, de priser
Det er jo lige før den har ret!
dit heltemod. Landenes Herre,
Og fordi de havde dét, kunne menneskene tale
->
sammen på kryds og tværs og blive enige om at bygge et tårn der var så højt at det kunne nå helt op i himlen, hvor Gud boede.
Ham var menneskene nemlig nysgerrige efter at få at se! Men Vorherre var
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ikke interesseret i at få besøg, så han skabte forvirring blandt dem ved at
give dem en masse forskellige sprog, og så kunne de ikke længere tale sammen.
Tårnet de byggede, var Babelstårnet?
Hvad betyder Babel?
Igigis lys, der velsigner, hvem priser
ikke dig i dit heltemod? Hvem
Det er derfra engelsk har ordet ”babble” – at pludre?
Hvis ”babble” ikke bare er et baby-onomato- berømmer ikke din ære, besynger
ikke dit herredømme? Landenes
poietikon der betyder ”jeg prøver lige at snakke”. Herre, som bor i Urtidstemplet,
– Det er ikke dét Babel betyder. Bab betyder port, El som griber den faldnes hånd, hav
medlidenhed med din by Babylon.
betyder gud.
Vend dig mod dit tempel Esangil,
Guds port?
giv skattefrihed til Babylons
Som jo i en eller anden forstand var dét de, iføl- borgere, der står under din
ge Biblen, forsøgte at bygge. – Hvad tror du den by beskyttelse!
Ypperstepræstens bøn
hed som havde den mest kendte port til guderne? Er Guder og mennesker
i oldtidens Babylon
der en kendt by i det mesopotamiske område som
Ulla og Aage Westenholz
blev centrum for et imperium?
Babylon? – Bab-el?
Én af de første store fundamentale tanker som alle tidlige agerbrugskulturer havde til fælles, var at verden havde et centrum.
For egypterne var det Egypten? – Og for danskerne Danmark?
For det meste var det endda endnu mere centreret end dét. Verdens
centrum var dét punkt som fysisk udgjorde landsbyens eller byens centrum,
eller det centrum som fandtes i klanens hovedby.
Skalafri netværk? De mindre byer hørte under større byer, hvor man så var
centrum for en masse mindre byer?
Og centrum i disse tidlige landsbyer eller stør- I oldtiden var hver eneste by en
hellig by. Beboerne i disse tidlige
re byer var markeret med en søjle eller et tempel, bysamfund opfattede deres
hvor guderne eller den væsentligste gud havde sin kulturelle færdigheder som noget
bolig eller sit ”kontaktpunkt” med verden. Fænome- dybest set guddommeligt, ligesom
net er kendt over alt, hvor der opstod agerbrug; det deres forfædre havde betragtet jagt
og agerbrug som hellige og
var ganske rigtigt dét der lå til grund for egypternes sakramentale aktiviteter. (...)
opfattelse af at Egypten var verdens navle; det var en Hver by blev betragtet som en
del af den tidligste kinesiske mytologi, og det var den særlig guds jordiske ejendom, og
hver borger – fra regenten til den
samme forestilling som lå bag inkaernes pyramider.
mest ydmyge arbejder – var ansat af
I Centralamerika? – Og som du sagde: Templet i deres skytsguddom – af Enlil, Enki
eller Inanna.
Jerusalem og Kabaen i Mekka?
Karen Armstrong
Og det mytologiske træ, Ask Yggdrasil, i den
Mytens historie, 2005
nordiske mytologi. Teologien og myterne omkring
dette verdenscentrum varierer, men tanken om verdens midtpunkt og
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gudernes, eller Guds kontaktpunkt med verden er fundamentalt set den
samme.
Sumererne som vi talte om tidligere, byggede dét der hedder ziggurater. En art pyramider som kunne være helt op til otte etager høje, og på toppen lå et tempel. Babylonierne fortsatte med skikken og gjorde det samme.
Det er ”zigguraterne” der er Babelstårnet? Sumererne har virkelig haft indflydelse på Biblen? – Er det på grund af Babylon, det hedder ”bibel”?
Nej. – Det ville ellers være ganske logisk; den er jo en slags ”port til
Gud”, om man så må sige. – Det hedder bibel, fordi bog hed biblia på græsk,
og det hed biblia, fordi byblos betød papyrusplante på græsk.
Biblen har navn efter en sivplante?
Du er vist ved at være træt!
Er der noget at sige til det?
Den største ziggurat vi kender til, blev bygget i byen Ur år 2095 længe
efter det sumeriske imperium var gået til grunde, og mens det babyloniske
imperium var ved at opstå. Den blev bygget til ære for guden Nanna, og
dens fundament står der endnu, og det har enten været den zigurat eller en
af dens kolleger der tjente som inspiration til historien om Babelstårnet.
Og altså også den som blev ophavet til min landsbykirke?
Med gavltakker, midterskib og hele pibetøjet!
Med lov skal man...
Men babylonierne er også interessante af andre
årsager. Vi talte om retssamfundet før, og de ældste § 27: If a man’s wife has not
borne him children but a harlot
samlede lovkomplekser vi kender til, stammer netop from the public square has borne
children, he shall provide
fra Babylon. Den kendteste lov er nok Hammurabis, him
grain, oil, and clothing for that
men der er faktisk to love som ser ud til at være æl- harlot; the children which the
harlot has borne him shall be his
dre; Lipit-Ishtars og Eshunnas love.
heirs, and as long as his wife
lives the harlot shall not live in
De var konger eller hvad?
the house with his wife.
Omkring år 2000. Og ud over at det er interesLipit-Ishtar Lawcode
Ancient Near Eastern Texts
sant at deres lovgivning vidner om et handelssamPritchard, 1950
fund som vi absolut kan identificere os med – med
visse etiske undtagelser – så er Lipit-Ishtar interessant som person, fordi
han i indledningen til loven beskriver sig selv som en der har reddet et helt
folk fra slaveri.
Verily, in those days I procured
Ligesom Moses?
the freedom of the sons and
of Nippur, the sons and
Bortset fra at Lipit-Ishtar ikke førte dem nogen daughters
daughters of Ur, the sons and
steder hen, men befriede deres byer og satte dem fri. daugthers of Isin, the sons and
daughters of Sumer and Akkad
Det er i hvert fald, hvad teksten siger, og vi ved ikke upon whom slaveship had been
ret meget andet om ham. Måske erobrede han bare imposed.
Lipit-Ishtar Lawcode
Ancient Near Eastern Texts
byerne, og kaldte det ”frihed”.
Pritchard, 1950
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Eshunnas lov er derimod interessant af en anden årsag, nemlig princippet om ”øje for øje og tand for tand”.
§ 42: If a man bites the nose of
Det er måske ham det stammer fra?
another man and severs it, he
Det er lige netop ikke ham det stammer fra! shall pay 1 mina of silver. For an
Tværtimod har hans lov udelukkende et erstatnings- eye he shall pay 1 mina of silver;
for a tooth ½ mina of silver; for
princip i forbindelse med legemsbeskadigelse; der an ear ½ mina; for a slap in the
face 10 shekels of silver.
skal hverken prikkes øjne eller slås tænder ud!
The Laws of Eshunnah
Ancient Near Eastern Texts
Men anderledes bliver det, når vi når frem til
Pritchard, 1950
områdets nok kendteste lov, og dermed én af de kejsere eller konger af Babylon som er blevet mest berømt: Hammurabi.
Han indførte ”øje for øje og tand for tand”?
I bogstaveligste forstand! 1792-1750 var hans imperium.
Bagvendte tal igen.
Hammurabi
Hvilket jo ikke ligefrem gør det lettere at få et
Hans blodige sejr over alle medbejlere
indtryk af at han kom 1.600 år efter Sumers og skrif- og hans hensynsløse griben efter
magten som overkonge er dokumentens opståen, og godt 500 år efter Sargon af Akkad.
tarisk bekræftet. I lertavleoptegnelNå, Hammurabi var noget af en tyran. Men serne fastholdes det imidlertid udat Hammurabi hele tiden
han skabte faktisk et imperium som var et retssam- trykkeligt,
undgik anvendelse af magt, hvis han
fund. Eller lad os kalde det ”et retssamfund med kunne nå sit mål gennem forhandlinger. Han ødelagde kun byer, når det
visse mangler”! Der var nemlig hverken lighed for af strategiske grunde ikke var til at
undgå. Han skånede områdernes
loven, eller mange af de andre helt fundamentale befolkning, som han gjorde sig
underdanig. Han ville udnytte deres
ting som vi forbinder med et retssamfund.
arbejdskraft. Jo flere mennesker, der
levede under hans herredømme, des
Egypterne var faktisk mere moderne?
flere betalte skat. (...)
På mange måder ser det sådan ud, ja. Men
Hammurabis lovgivning er blevet berømt, fordi store dele af loven rent
faktisk overlevede ham og satte sig spor langt ind i tiden efter ham, og fordi
han huggede den ind i en stentavle, og opstillede stentavlen, så alle kunne
se den. – Og ikke mindst, fordi vi har fundet den!
Lovsamlingens to hundrede og toogfirs
Hammurabi stillede sin stentavle frem til of- paragraffer var ikke overskueligt
ordnet. De var tilsyneladende vilkårligt
fentligt skue, og øverst på stentavlen var der indhug- knyttet sammen, som om kongen
underkastet den ene sag efter
get et portræt af Hammurabi selv, hvor han modtag- havde
den anden en retskendelse, alt efter
er lovene fra guden Shamash. – Så kunne alle nemlig som sagen var kommet ham til
efterretning. (...)
se at lovene stammede direkte fra guderne!
Alle beboerne i Toflodslandet, hvad
de var rige eller fattige, var
Var det ikke også sådan, Moses fik de ti bud? – Sten- enten
omfattet af lovgivningen. For de forskellige lag i befolkningen – frie, halvtavle og alt det der?
frie og slaver – fandtes der forskellig
Sten synes at være guddommenes foretrukne ret. De frie blev simpelt hen kaldt
De halvfrie hed ”mushudtryksmedie. Vi skal helt frem til Mormons Bog i ”mennesker”.
kenu” efter det knæfald, med hvilket
1800-tallet efter år 1, før Vorherre valgte at kundgøre de måtte hylde kongen, deres pagtherre, eller templets præster.
Slaverne havde ingen ret. De var
sine beskeder i 24 karat guld.
”besiddelse” blev behandlet som sag og
ikke som ”menneske”.
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Fra Paul Frischauer
Det står skrevet

I praksis har Hammurabis Lov jo nok mere handlet om de regler som
kongen selv syntes at guderne ville have at menneskene skulle leve efter.
Det mærkelige ved Hammurabis Lov er at på den ene side er det i høj
grad netop den lov der har formet vores tradition for et retssamfund med en
nedskrevet og offentligt kundgjort lovgivning, og loven var ubetinget en
forbedring af de svages retsstilling i forhold til den lovløshed der herskede
mange steder, inden loven kom. Den er en pragmatisk civil- og strafferetlig
lov for et veludviklet handelssamfund. Der er heller ingen tvivl om at betydelige dele af Hammurabis Lov lever videre både i Det gamle Testamente
og Koranen.
Men på den anden side afviger loven i den grad fra både vores, Det
gamle Testamentes og Koranens retsopfattelse.
Straffen afhang af, hvem man var. Der var højere straf for at slå en rig
mand ihjel end en fattig. Og hvis en rig person slog en fattig person ihjel, så
kunne gerningsmanden nøjes med at yde økonomisk kompensation. Ikke
nødvendigvis til den afdødes efterkommere, men til den der ejede den afdøde. Alle dem der ikke var frie mænd, blev betragtet som ejendom.
Også kvinder?
§ 194: When a seignior (a free
Også kvinder og børn.
man) gave his son to a nurse and
Det var her mandschauvinismen opstod?
that son has died in the care of
the nurse, if the nurse has then
Ikke kun her. Men vi nærmer os!
made a contract for another son
Der var også korporlig afstraffelse og lemlæs- without the knowledge of his
father and mother, they shall
telse for selv mindre forbrydelser, tyveri for eksempel, prove it against her, and they
hvis man var så uheldig ikke at være en fri mand. Og shall cut off her breast because
she made a contract for another
havde man penge, kunne man som regel betale sig son without the knowledge of his
and mother.
fra hvad som helst. Også hvis man dræbte en som §father
195: If a son struck his father,
they shall cut off his hand.
var så uheldig at være fattig.
§ 196: If a seignior has destroyed
De rige kunne betale sig fra drab, men de fattige the eye of a member of the
aristocracy, they shall destroy his
kunne lemlæstes for tyveri?
eye.
Nemlig. I det hele taget var der i Hammurabis § 197: If he has broken another
Lov sjældent dét, vi ville opfatte som sammenhæng seignior’s bone, they shall break
his bone.
mellem forbrydelsens omfang og straffens størrelse. § 198: If he has destroyed the
of a commoner or broken the
Bortset fra – og det er i virkeligheden herfra begrebet eye
bone of a commoner, he shall pay
stammer – at man strafudmålte efter princippet ”øje one mina of silver.
§ 199: If he has destroyed the
for øje og tand for tand”. I bogstaveligste forstand.
eye of a seignior’s slave or
Hvis der var én der havde mistet et øje, så skulle broken the bone of a seignior’s
slave, he shall pay onehalf his
gerningsmanden have prikket et øje ud?
value.
The Code of Hammurabi
Ikke nok med dét; hvis en mand byggede et
Ancient Near Eastern Texts
Pritchard, 1950
hus for en anden mand, og huset styrtede sammen
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og dræbte den anden mands søn, så skulle også en søn til ham der byggede
huset, dø.
Hvad?
”Hvis husets nedfaldne stumper ihjelslår husejerens søn, dræber man
bygmesterens søn” står der i loven. Det var så op til dommeren at afgøre,
om aflivningen skulle ske ved hængning, drukning, brænding på bål eller
spidning på en pæl.
Tak for kaffe!
Glad for at være født i den tid du er?
Det var dig der sagde at der ikke findes fremskridt!
Det kan godt være at jeg skulle have tilføjet ”det moderne retssamfund” på min liste over betingelser!
På den ene side var lovgivningen altså – set med vore øjne – ganske
og aldeles barbarisk, på den anden side betød den faktisk en vis sikring af
kvindernes retsstilling.
§ 142: If a woman so hated her
Fordi de var mandens ejendom?
husband that she has declared,
“You may not have me,” her
Fordi de fødte børn.
record shall be investigated at
Men det mest fascinerende ved Lipit-Isthars, her city council, and if she was
careful and was not at fault, even
Eshunnas og Hammurabis love, især i forbindelse though her husband has been
med hele vores evolution og udviklingen af det løs- going out and disparaging her
greatly, that woman, without
revne, selvklarovre hvem-jeg, det er at individet i incurring any blame at all, may
her dowry and go off to her
stadig højere grad blev udskilt som en selvstændig take
father’s house.
§ 142: If she was not careful, but
juridisk enhed.
was a gadabout, thus neglecting
For det havde det ikke været tidligere?
her house and humiliating her
Det handlede stadig om slægten frem for indi- husband, they shall throw that
woman into the water.
videt, men udviklingen var i gang. Anerkendelsen af § 148: When a seignior married a
individet var på vej, og med lovgivningen fik udvik- woman and a fever has then
seized her, if he has made up his
lingen et bitte lille nøk mere.
mind to marry another, he may
her, without divorcing his
En stor del af fortidens fortrædeligheder ud- marry
wife whom the fever seized; she
sprang af slægtsfejder, altså ikke individets hævn el- shall live in the house which he
built and he shall continue to
ler gengældelse over for et andet individ, men tanken support her as long as she lives.
The Code of Hammurabi
om at hvis én fra slægten blev forulempet, så var det
Ancient Near Eastern Texts
Pritchard, 1950
hele slægten, det var gået ud over.
Ligesom jægersamlerne?
Præcis. Og den opfattelse hang godt fast! Og slægtsfejderne fortsatte
også under disse her konger, men det var faktisk én af de ting, lovene forsøgte at gøre op med. Fra og med Lipit-Isthar, Eshunna og Hammurabi har
vi dokumentation for individet som juridisk enhed i Mesopotamien, og dét
er skelsættende! – Og muligvis også årsagen til at da Hammurabi døde i
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1750, og hans imperium faldt fra hinanden, så ophørte hans lovgivning med
at være formelt gældende. Den blev ikke håndhævet i hvert fald, og det var
der heller ingen af de andre love der gjorde. Til gengæld levede Hammurabis Lov videre i den folkelige bevidsthed, længe efter at hans imperium
var gået under. Og det kan den kun have gjort, fordi den var fremsynet.
Fremsynetheden lå i individets rolle? Alle var ved at blive løsrevne, klarovre
hvem-jeger?
Så småt, så småt.
Men der er en ting jeg ikke forstår...
Ja? – Er der mere kaffe på den kande der?
Det skulle jeg mene. – Den ligger godt og solidt, biksemaden!
Jeg tror det er for at spare på sovepillerne herude. – Er der mælk
også?
Den synger på sidste vers... – Er der ikke et eller andet sted, jeg kan stille alt
det her væk? Tallerknerne og sådan? Her ser jo ud som om vi har været i krig!
Hvis du bare samler det på bakken... – Du må meget hellere lægge de
tomme flasker ned i din taske. Det varer nok ikke så længe, inden der kommer nogen og vil have at jeg skal tilbage på min stue.
Bliver jeg så smidt ud?
Vil du med i seng?
Jeg driller bare! – Vi kan nok godt trække den lidt længere hvis vi
spørger pænt. – Er han så ude i sumpen nu, ham Baldur den Tredje?
Sandsynligvis i gang med at bringe civilisationen
Det store bedrag
op på højde med Hammurabi!
Ja, det kan jo tage sin tid! – Hvad var det, du When lofty Anum, king of the
Annunaki, and Enlil, lord of
ikke kunne forstå?
heaven and earth (...) called
Jeg kan ikke forstå, hvordan folk kunne tro at kong- Babylon by its exalted name,
made it supreme in the world,
erne var guder. Eller havde kontrol over vejret eller stod i established for him in its midst an
kontakt med vejrguderne. Eller at kongerne selv troede det. enduring kingship, whose foundations are as firm as heaven and
Det har de nok heller ikke gjort; kongerne har earth—at that time Anum and
formentlig været ganske udmærket klarover at i Enlil named me to promote the
welfare of the people, me,
hvert fald en del af historien om deres guddomme- Hammurabi, the devout, godfearing prince, to cause justice in
lighed var en anelse ulden i kanten.
the land (...).
The Code of Hammurabi
De har været selvklarovre før alle andre?
Ancient Near Eastern Texts
Det tror jeg generelt man kan sige om de impePritchard, 1950
riebyggere vi kender til fra historien. De havde ikke kunnet svinge sig op til
at blive de store kanoner som de blev, hvis de ikke havde været helt og aldeles selvklarovre, før flertallet af dem de gjorde sig til herskere over. Eller
generelt var omgivet af.
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Men at folk ligefrem troede at de var guder. Det kan jeg ikke forstå. Heller
ikke, selvom jeg forsøger at forestille mig at folk havde en klaroverhed der svarede til
en 10- eller 12-årig. Eller en 5-årig for den sags skyld. De må da have kunnet regne
ud at kongen bare var et menneske ligesom alle andre!
Troede du på julemanden som barn?
Men det var jo fordi mine forældre sagde at han fandtes! Lige så snart jeg
kom i skole, holdt jeg jo op!
Og babyloniernes forældre havde fortalt dem at kongen var en gud.
Fordi deres forældre før dem også havde fortalt at kongen var en gud. Og
der var aldrig nogen der havde sagt det imod. Og hvis nogen sagde det
imod, tror du så at kongen lod dem overleve?
Næppe.
Kongerne nærmest ejede deres undersåtter. Så hvis der nu var en person i det babyloniske imperium – eller i en hvilken som helst anden by eller
et hvilket som helst andet land – som fik den kætterske tanke at kongerne
ikke havde guddommelig magt, hvad skulle han eller hun så gøre?
Holde sin mund? Eller flytte?
Hvorhen?
Til... det ved jeg ikke? – Det var ligesådan alle andre steder? Den ikke-konge
som var selvklarover og kun anså kongen for at være et menneske, han kunne ikke
sige det højt? – ”Han har jo ikke noget tøj på”-agtigt?
Jeg tror at du, hjemme på bogreolen – al din manglende kulturelle
ballast til trods – har en bog stående som netop fortæller historien om en
mand som ikke troede på at kongen var en gud. En mand som alle genvordigheder til trods hellere ville opgive sine borgerlige og materielle privilegier og begive sig ud i det uvisse mod en usikker fremtid, end at blive i
byen og dukke nakken for en historie som han ikke troede på. – Og hvis du
vitterligt ikke selv har den stående, så har dine forældre den med garanti!
Robinson Crusoe?
Det var da altid noget, du ikke sagde Karl Marx!
Nej, Abraham, din imbecile snothvalp!
Abraham fra Biblen?
Ja, ”Abraham fra Biblen”! Abraham boede i byen Ur, én af de mest
pulserende byer i Mesopotamien. Datidens New York eller Tokyo. Og hvis
Abraham har levet og ikke blot er en mytisk figur, så var han muligvis samtidig med Lipit-Ishtar, muligvis samtidig med Hammurabi, eller måske
midt imellem dem. – Ur var i øvrigt også dér, Ur-Nammu kom fra, det var
én af de byer Lipit-Ishtar befriede, og det var dér den store zigurrat stod.
Normalt bliver jødedommen stort set ignoreret af den vesteuropæiske
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idéhistorie og den kristne teologi. Idéhistorikerne betragter Det gamle
Testamente som en samling gamle, uinteressante skrøner, og teologerne
betragter nærmest jødedommen som en bizar, lettere tilbagestående forløber for kristendommen. Men dét skal man bestemt ikke lade sig narre af!
For som vi skal se, så har Abrahams efterkommeres memplex i den grad
formet vores måde at tænke og anskue verden på her i Europa!
Altså jødedommen?
Abraham, individet
Vi kan simpelthen ikke vride jøderne og de anog rejsen mod
dre semitter ud af vores egen kultur, uden at miste
fremtiden
en betydelig del af os selv. – For hvad er det nemlig Herren sagde til Avram: For din
egen skyld skal du gå fra dit land
historien om Abraham fortæller?
og fra dit fødested og fra din fars
Var det noget med at han rejste rundt?
hus til det land, som jeg vil vise
Sat ind i den historiske sammenhæng, så må vi dig.
Og jeg vil gøre dig til et stort folk
tolke Abrahams historie sådan at han netop ikke anså og velsigne dig og gøre dit navn
stort, og du skal blive til velsigkongen for at være en gud. Til gengæld talte ”Abra- nelse.
1. Mosebog 12:1-2
hams Gud” til ham; lovede ham et bedre sted, og derefter samlede Abraham familien og alt deres habengut og drog vestpå.
Abraham traf en hidtil uset individuel beslutning, brød op fra alt hvad
han kendte, havde en vision for fremtiden, insisterede på at følge sin vision
til trods for at samfundet og familien satte sig imod, og så opfandt han idéen om at der kun eksisterer én Gud, og at denne gud ikke sidder på en trone
inde i byen.
Med Abraham står vi over for det første individ i verdenshistorien.
Ikke at han var den første person der var klarover sit løsrevne og individuelle hvem-jeg. Det har der været folk før ham der var. Mange formentlig.
Heller ikke at han nødvendigvis har eksisteret præcis som han er beskrevet
i Biblen. Faktisk er det i vores sammenhæng ikke engang særligt interessant, om han overhovedet har eksisteret. Det er et teologisk spørgsmål som
jeg vil lade de troende om.
Det interessante er at der opstod et folk som fandt det relevant at fortælle hans historie. Et folk som var villige til at betale prisen for netop ikke
at tro på at kongerne var guder, men som betragtede alle mennesker som
lige i forhold til Gud eller det guddommelige.
Enten eksisterede Abraham nogenlunde i overensstemmelse med
beretningen om ham, og så kan vi rent kronologisk og kulturelt sætte ham i
forbindelse med de samfund som Lipit-Ishtar, Eshunna og Hammurabi
skabte. Og det er selvfølgelig interessant i sig selv.
Eller også opfandt israelitterne, hebræerne, jødernes forfædre, hvad vi
nu skal kalde dem, alle de idéer der er knyttet til Abraham, og fandt selve
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idéerne så interessante at de blev ved med at fortælle hans historie. Den jødiske mytologi er nemlig, ud over fortællingen om én Gud, lige så meget fortællingen om individet.
Uanset om Abraham har eksisteret eller ej?
Og det er dét der er interessant!
Og derfor burde den europæiske filosofi interessere sig for ham?
Det interessante er nemlig at Abrahams historie blev fortalt. For historien om ham repræsenterer noget som ikke fandtes inden da.
Den arkitekt som byggede den første pyramide for Zoser i Egypten –
Imhotep hed han; han var også læge og rådgiver for Farao Zoser – han bliver
normalt betegnet som historiens første individ, fordi han opførte sig som et
sådant. Men så snart han var død, og egypterne begyndte at fortælle om ham,
holdt han op med at være et individ og muterede i stedet over århundrederne
til at være en guddom for lægekunst. – Lidt på samme måde som det gik med
Gilgamesh der var samtidig med Imhotep og Zoser, og som formentlig var
konge i Sumer i 2600-tallet: da han døde, blev han gjort guddommelig.
Abraham er det første individ i verdenshistorien i den forstand at
hans historie er den første historie vi kender om et menneske; en helstøbt og
kompleks personlighed som hverken var gud eller halvgud. Indtil israelitterne begyndte at fortælle historien om Abraham, fandtes der ikke fortællinger om individer; om enkeltmennesker. Der fandtes ikke fortællinger om
almindelige mennesker der handlede selvstændigt og brød med flokken og
flok-tænkningen.
§ 30: If a man hates his town
Men der må da være nogen som er brudt ud?
and his lord and becomes a fugitive, and if another man takes his
Ja, Abraham!
wife—when he returns, he shall
Du har selv gået på marxistisk lilleskole og have no right to claim his wife.
The Laws of Eshunna app. 2000BCE
tilbedt Sovjetunionen, hvordan behandlede de folk
Ancient Near Eastern Texts
Pritchard, 1950
som tænkte selv? Hm? – Der har muligvis i oldtiden
eksisteret personer som rent faktisk var individer og som brød med flokken,
men de har enten ikke overlevet deres egen selvstændige tænkning og
handlen, eller også har folk bare ignoreret dem og udelukket dem fra det
gode selskab. Der har i hvert fald ikke eksisteret fortællinger om det. Der
eksisterede ikke i oldtiden noget andet sted en mytologi som inkluderede
muligheden for at man kunne handle løsrevet fra flokken.
Alle fortællinger handlede om guder eller halvguder; figurer med
andel i himlens kræfter og som handlede eller gjorde dette eller hint. Som
regel i form af at manipulere med menneskene. Men der eksisterede simpelthen ikke beretninger om dødelige, kødelige mennesker som tog deres
skæbne i egen hånd. Som handlede individuelt. Som gjorde noget uventet.
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Det kommer også lige pludselig til at lyde vildt drastisk!
Det er krasse sager, kan jeg godt love dig!
Og dét som er så epokegørende, det er selvfølgelig den lære som kan
drages af historien om Abraham: Vi er alle individer!
Men Avram sagde: Herre, Gud!
Løsrevne, individuelle hvem-jeger? – Det var Abra- Hvad kan du give mig, så længe
jeg er barnløs, og mit hus bestyres
ham der satte skub i pubertetsepoken?
af Eliezer fra Damaskus?
1. Mosebog 15:2
Verdens første teenager! – I en alder af 75.
Abraham var ikke en hel- eller halvgud der eksisterede på helt andre
præmisser end alle de der hørte eller fortalte historien. Abrahams efterkommere, alle de der betragtede sig som Abrahams efterkommere, kunne identificere sig med Abraham. Han var et menneske ligesom de selv. En barnløs
nomade med de samme sorger og bekymringer som alle andre. Men han
havde vist at man kunne handle på egen hånd og bryde med flokken.
Uanset, om han rent faktisk har levet eller ej?
Så er det dét, historien om ham fortæller.
Den fortæller selvfølgelig også noget andet, nemlig at det var Vorherre der sagde til Abraham at han skulle bryde op fra Ur og begive sig ud på
en rejse mod det land som Gud lovede ham. Det var altså, ifølge beretningen, ikke Abraham ”selv” der fik en idé, planlagde projektet og implementerede handlingsplanen. Så vi befinder os formentlig i et halv-shamanistisk
grænseland, hvor Abrahams bevidsthed og klaroverhed tilsammen har spillet ham et puds. Eller også er det hans efterkommere der af gudsfrygt eller
af mangel på bedre forklaring har tillagt Vorherre selve den initierende
kraft. Vi befinder os trods alt stadig i en tid med en selvklaroverhedsmæssig
situation som er umulig at sammenligne med vores egne idéer om selvstændige tanker og en fri vilje.
Men det var i bund og grund dét som Abraham havde: fri vilje?
Ikke mindst, da han senere diskuterede med
Da sagde Herren: Mon jeg skulle
Vorherre om, hvorvidt Sodoma og Gomorra skulle skjule for Abraham, hvad jeg vil
gøre? (...)
destrueres eller ej. Abraham bliver altså ikke bare Så sagde Herren: Råbet fra Sedom
skildret som en blindt adlydende robot der hørte stem- og Amorah er så stort og deres
synd så umådelig svær. Jeg vil nu
mer og handlede efter dem. I beretningen om Sodo- gå ned og se, om de til den bitre
vil handle i overensstemmelma og Gomorra tænker han sig rent faktisk om. Selv. ende
se med det råb, der er kommet til
Det er også en helt ny og epokegørende beretning: mig, ellers vil jeg vide, hvad jeg
skal gøre. (...)
mennesket skal ikke bare handle blindt over for Så gik Abraham nærmere og
Mon du også vil tilintetgøre
guderne – eller i dette tilfælde: Gud, i ental – vi skal sagde:
den retfærdige med den onde?
1. Mosebog 12:17-23
selv tænke os om! Træffe etiske valg. Den historie var
der heller ingen der havde berettet før.
Men lidt shaman var han alligevel?
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Altså, givet at Det gamle Testamente siger at Gud talte til Abraham,
så er der seks muligheder:
Ét, Abraham var en art shaman, og det var under en trance eller drømmerejse han fik den vision at drage et andet sted hen, og den shamanistiske
erfaring blev generelt omtalt som at ”guderne talte”. Det unikke ved Abraham var så at der kun var én Gud, og at historien blev fortalt videre.
To, hele historien er det pure opspind, og Abraham har aldrig eksisteret, men fortællingen er genial og er blevet epokegørende for hele den jødiske og vesteuropæiske tankegang omkring individet og individets ukrænkelighed – og for islam, ikke at forglemme.
may begin to suspect that this
Tre, Abraham hørte stemmer og havde knald i We
benighted troupe of wanderers has
låget. Men de stemmer han hørte, lagde tilfældigvis been taken in by the force of
Avram’s personality and that
grunden til hele vores tankegang omkring individet Avram has been sent on a wild
goose chase at the prompting of
og individets ukrænkelighed.
his own distorted brain. (...)
Fire, den samtid Abraham levede i, havde en Most biblical scholars find the
references to domesticated
anden opfattelse af bevidsthed og klaroverhed, end biblical
camels in the time of Avram to be
vi har. Hvad der dengang blev beskrevet som anachronistic because there is no
extra-biblical evidence that camels
”guderne taler til mig” eller ”Gud sagde at jeg skulle were used regularly as beasts of
B.C.
bla-bla-bla...” har i virkeligheden været en ganske burden till about 1000Thomas
Cahill
Gifts
of
the
jews, 1998
almindelig og harmløs tankevirksomhed, den selv
samme form for indre monolog som vi alle kender til.
Altså slet ikke spor mystisk overhovedet?
Fem, Abraham var en moderne selvklarover person som levede i byen Ur under eller lige omkring Hammurabi. Det var her fremmede handelsfolk mødtes, det var her kulturerne blev blandet, det var her tingene skete! Så
hvis nogen skulle være blevet selvklarover som individ i en nogenlunde
moderne forstand, så var det her, i byen Ur!
Var det også dér man fortalte historien om Gilgamesh og Enkidu der ”forstod
sit sind”?
Så tog Avram af sted, sådan som
Det var nemlig lige dét, det var!
Gud havde talt til ham, og Lot tog
Så femte scenarium er som følger: Abraham med ham. Avram var femoghalvfjerds år gammel, da han gik ud af
var en dreven forretningsmand som var vant til at Haran.
træffe væsentlige økonomiske og personalemæssige Avram tog sin hustru Saraj og sin
brodersøn Lot og al deres rigdom,
beslutninger, og han gennemskuede – formentlig i som de havde erhvervet, og de
mennesker, som de havde antaget
selskab med adskillige andre – at kongernes guddom- i Haran, og de gik ud for at gå til
melighed var noget vås. Men han var den eneste som Kenaans land, og de kom til Kenaans land.
1. Mosebog 12:4-5
var parat til at drage en konsekvens af sin opdagelse.
Problemet var at han ikke kunne sige det højt. Han kunne ikke inden
for Urs mure – eller inden for Babylons imperium i det hele taget – sige at
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kongen ikke var guddommelig. Han var nødt til at leve under løgnen eller
rejse et andet sted hen.
Og så valgte han at rejse?
Og hvor ville en veloplyst forretningsmand anno 19-18-1700 før år 1
vide at der var frugtbart land, lukrative handelsforbindelser mellem Egypten og Babylon, og ikke nogen imperialmagt med en konge i toppen som
han var nødt til at tilbede?
Dér, hvor han tog hen?
Kana’ans land! Dét som er Libanon, Israel og Palæstina i dag. Egypterne befandt sig bag Sinai-halvøen, de erobrede nemlig først Kanaans land
i 1400-tallet, og det babyloniske imperium strakte sig kun lige netop op og
snuppede en bid af det sydøstligste Tyrkiet. I Kanaans land boede kanaanæerne, men de var ikke et samlet rige. Det var en blanding af mindre agerbrugssamfund og omvandrende klaner af nomader. Og bortset fra at pladsen formentlig generelt var begyndt at blive lidt trang i Mellemøsten på
dette her tidspunkt, så har Kanaan slet ikke været noget dårligt sted at tage
hen, hvis man gerne ville ”lidt væk fra det hele”. For dén der så mulighederne, vel at mærke, og dét må en handelsmand som Abraham have gjort.
Du får det til at lyde som sådan et helt almindeligt selvrealiseringsprojekt?
Det er også lige netop dét, det er! Dette her er ét af verdens allerførste
selver som blev realiseret! Det er jo derfor det er så fascinerende at historien
muligvis er over 3.000 år gammel!
Der er ingen detaljer i Det gamle Testamente om Abrahams liv i Ur
overhovedet, og referencerne til hans rejse i øvrigt er yderst sparsomme.
Men den smule tekst der er, er ret interessant:
Abrahams far hed Terah, og det var i virkeligheden Terah der brød
op fra Ur med hele sin familie, herunder Abraham og Abrahams hustru
Sarah. Sammen drog de af sted – uden at teksten siger, hvor de var på vej
hen – men på vejen slog de sig ned i byen Haran. Her boede familien i et
stykke tid og blev ganske velhavende. Inklusive Abraham og Sarah. – Det er
deraf man udleder at han var handelsmand. Og det var her, i Haran, at
Abraham fik beskeden fra Gud om at forlade både sit land og sit fødested,
nemlig byen Ur som de allerede havde forladt, og forlade sin fars hus.
”Det er jo hele tre ting”? – Det er virkelig individuel løsrivelse der vil
noget?
Derfor forlader en mand sin far og
Ikke nogen nem beslutning! Både fysisk, identi- mor og knytter sig til sin hustru,
så at de bliver til ét kød.
tetsmæssigt og følelsesmæssigt har han skullet skille
1. Mosebog 2:24
sig ud fra Terahs familie og drage videre til Kanaans
land.
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Et uhørt brud med familien og den kollektive identitet? – Og med det landskab og den by som myterne er forbundet med?
Normalt ikke noget, nogen ville gøre frivilligt: rejse ud og slå sig ned
et sted, hvor man absolut ingen mennesker kendte. Specielt ikke, hvis man
var velhavende som Abraham, og der var gode tider og mad nok dér, hvor
man allerede var. Fænomenet eksisterede simpelthen ikke for individer for
3-4000 år siden! Og der er i hvert fald ingen andre beretninger fra samme
tid der inkluderer noget der bare minder om det.
Men dét med landskabet som du lige nævnte, dét er interessant. Og
det er det på grund af Haran. Haran var en by i det nuværende Tyrkiet, helt
nede ved grænsen til Syrien. Og hvorfor er Haran interessant? Jo, det er
den, fordi det var dertil Hammurabis imperium strakte sig; fra Den persiske
Bugt i sydøst til og med Haran i nordvest. Terah og hans generation blev i
Haran, Abraham forlod altså ikke blot sin familie, men også hele det babyloniske imperium og alt, hvad det indebar, da han forlod Haran.
Hvis han altså levede, og det ikke bare er en god historie?
Og selvom det muligvis blot er en god historie, så har dem der fortalte historien vidst, hvad og hvor Haran var: det var dér babyloniernes civilisation hørte op, og Abraham forlod den af egen fri vilje. Ifølge beretningen,
ganske vist, inspireret af Gud, men det var ham selv der valgte at gøre som
Gud sagde og sætte planen i værk. Fordi han havde en vision om noget
bedre. Pointen med beretningen er opbruddet og løftet om en ny fremtid.
Alt, hvad han kendte, skulle han lade bag sig. – Nomadefamilier har selvfølgelig altid kendt til at splitte op, når flokken blev for stor, og som vi har
set med for eksempel kurgan, fandt der masser af folkevandringer sted.
Men denne her opsplitning indebærer tanken om at der skal ske noget
anderledes. Der er en vision om en forandring indbefattet i opsplitningen.
Hvad er den seneste trend inden for boligindretning og livsstil, når
man er fuldstændig overbebyrdet med stress og materielt ragelse?
”Simple living”?
Abraham valgte dekompleksiteten og en idé frem for bekvemmeligheden. – Og uanset, om historien er påhit eller har rod i virkeligheden, så er
det interessant at landskabet spiller en vigtig rolle i myten.
Ligesom hos jægersamlerne?
Det gamle Testamente er fyldt med stenalderguf! Og i den endelige
form som vi kender historien – den blev redigeret sammen og skrevet ned i
500-tallet før år 1 – er der ikke blot tale om en fysisk rejse, men en eksistentiel rejse: Abraham bliver til som løsrevet, selvklarovert individ, men pointen i historien er indlejret i rejsen gennem landskabet!
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Endelig er der den sjette mulighed: Gud, Vorherre, Himlens Almagt,
lod sin dybe røst runge gennem Abrahams hoved og bød ham at bryde op
fra, hvor han var og rejse et andet sted hen.
Du hælder mest til hypotese fem?
Den giver mening. Også uden alle mulige overnaturlige former for
indblanding eller semi-shamanistiske flyveture. Der er ingen tvivl om at der
er blandet en god portion påhit og folkelig fantasi ind i Abrahams historie.
Men i modsætning til for eksempel Adam og Noah, hvis oprindelse kan
spores til andre mytologier, så er historien om Abraham virkelig unik, og
der er også så meget karakter i figuren Abraham, så meget personlighed og
nerve, at det ville være næsten utænkeligt at der ikke på ét eller andet tidspunkt har været en levende person der har fungeret som, i det mindste, et
skelet for de fortællinger som senere er blevet hæftet på ham. – Ligesom
historierne om Moses, Kong David, Herodes og Jesus, iøvrigt.
Personen er historisk, men ikke figuren?
Præcis. Abraham var bare selvklarover og egenrådig hundreder af år
forud for sin tid. Men efterhånden som hans efterkommere fortalte historien
om ham, blev de det også. Gradvist. Det er jo blandt andet dét der adskiller
Abraham fra alle andre af samtidens mytologiske figurer, Enkidu for eksempel; de var alle sammen endimensionale og karakterløse som figurer betragtet. Selv om Enkidu ”forstod sit sind”, så var der ikke meget sind at forstå.
Med Abraham er der stof til timevis af terapi! – Om alle israelitter så har
været efterkommere af Abraham, sådan i genetisk forstand, eller man skal
tænke sig en stor del af dem som ”memetiske efterkommere” af Abraham,
eller at de har startet deres tilværelse i Abrahams klan som slaver og tjenestefolk, det er ikke umuligt. Det er højst sandsynligt, faktisk: den pagt som
Abraham indgik med Vorherre, omskærelsen, gjaldt jo alle mænd i hans
følge; ikke blot dem vi ville betragte som en del af familien.
Men var det ikke Abraham der skulle ofre Isak? Det
Og Han sagde: Tag dog din søn,
var vel ikke noget han selv fandt på af egen fri vilje? Så din eneste, som du elsker, nemlig
Isak, og så skal du gå til Moriahs
kan han jo ikke have været så selvklarover som du sidder land, og dér skal du bringe ham
og siger? Så må der da være én af de andre fem ting i vejen som offer på et af bjergene, som
jeg vil nævne for dig.
med ham? – Eller hvordan man nu skal sige det. Enten Tidligt den næste morgen sadlede
stemmer eller drømmerejser eller Vorherre. Hvis man nu Abraham sit æsel...1. Mosebog 22:2-3
skal holde alle muligheder åbne?
Sandt. Og det bliver Abraham jo ikke mindre interessant af. Det bliver
beretningen om Abraham ikke mindre interessant af. Og hvad der er påhit,
og hvad der er virkelighed, det finder vi aldrig ud af, og det kan man i øvrigt
slet heller ikke bruge teksten til. Man kan kun bruge teksten til at sige noget
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om dem der fortalte, skrev og redigerede teksten. Teksten siger ikke noget
om Abraham, men om hvad hans efterkommere fandt vigtigt ved Abraham.
Og der er historien om Isaks ofring interessant.
må være fjernt fra dig at gøre
Specielt, når den stilles over for historien om Abra- Det
sådan noget, at dræbe den rethams forhandling med Vorherre om, hvorvidt Sodo- færdige med den onde, så at det
går den retfærdige som den onde!
ma og Gomorra skulle ødelægges: Abraham er som Det må være fjernt fra dig! Mon
den, der dømmer hele jorden,
individ fanget mellem to yderpunkter: Det ene; at ikke
skulle øve ret?
blindt adlyde sin Gud. Det andet; at tage individuel Da sagde Herren: Hvis jeg i Sedom
finder halvtreds retfærdige inde i
stilling til rigtigt og forkert. På den ene side stole byen, da vil jeg for deres skyld
stedet.
blindt på Vorherre og ofre sin søn, og på den anden bære over med hele
1. Mosebog 18:25-26
side ligefrem afvise Guds planer, når Gud planlægger at handle uetisk. I dét spændingsfelt befinder Abraham sig, og dermed
alle der lytter til historien, for Abraham var ikke fundamentalt anderledes
end de der fik historien fortalt! Dét er eddermame godt tænkt! Det er fandeme avanceret teologi, eksistentialisme og selvklaroverhed for 3-4.000 år
siden!
Han blev et vendepunkt i dit liv, ham rabbineren i New York?
Faktum er, at de fleste af de memer der tjener som selve skabelonen
for størstedelen af din og min virkelighedsforståelse, dem havde vi slet ikke
haft, hvis det ikke havde været for Abraham. Eller i hvert fald historien om
ham. – Og så var pointen jo i øvrigt at Isak netop ikke skulle ofres! Gud vil
ikke have menneskeofringer!
Hvor gammel var det du var, da du var derovre? 21? – Var det dét år din far
døde?
Frøken Tenna har gjort sit hjemmearbejde, kan jeg høre!
Du stoler stadig ikke på at jeg ikke er her for at få historien om ”ugens glade
krøbling”?
Hvis det bare var dét du var her for, så var du jo nok gået hjem for
længst. – Ja, det var det år min far døde. En af hans venner havde skabt en
formue i Amerika og inviterede mig derover. Kvit og frit. Mest for at jeg
skulle få en chance for at komme væk fra det hele, oven på historien med
min far.
Du læste økonomi?
Statskundskab. FN var stadig under opbygning. New York var stedet,
det hele skete. Det var faktisk en ret fantastisk tid. – Men det er alle tider jo,
som du kan høre. – Det sjove ved det er at han lever endnu.
Din fars ven?
Han er 102 og sidder på et plejehjem i Connecticut. – Næsten lige så
gammel som Abraham blev.
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Men ikke nomade?
En slags. Han tjente sine penge på at sælge campingvogne. – Amerika
er i virkeligheden ét stort abrahamitisk projekt!
Fra fårehyrde til autocamper? – Abraham var verdens første udvandrer?
Og så lige fra Irak! – Det skal i øvrigt lige for retfærdighedens skyld
siges, at det ikke er mig selv der har gjort alle disse her opdagelser omkring
Abraham og visionen om en bedre fremtid, en del af dem stammer fra en
amerikansk teolog, der hedder Thomas Cahill.
All evidence points to there having
Jeg var ellers lige ved at blive imponeret...
been, in the earliest religious
Den er go’ med dig! – Han har skrevet en bog thought, a vision of the cosmos
that was profoundly cyclical. (...)
der hedder The Gifts of the Jews, og dér fremhæver The Jews were the first people to
han Abraham som begyndelsen på stort set alt det vi break out of this circle, to find a
new way of thinking and experiopfatter som det moderne Vesteuropa. Og jeg er til- encing, a new way of understanding and feeling the world, so much
bøjelig til at give ham ret.
so that it may be said with some
Dét som nemlig er så interessant ved Abraham, justice that theirs is the only new
idea that human beings have ever
det er alle de splinternye idéer som hans historie had. But their world view has beso much a part of us that at
introducerede til menneskeheden. Ud over individet, come
this point it might as well have
nemlig også selve begrebet ”nyhed”. Den historie var been written into our cells as a
genetic code. We find it so imposheller ikke blevet fortalt før: der kan ske noget nyt, sible to shed—even for a brief exit is now the cosmic
og dét er godt! ”Der var engang du befandt dig i Ur, periment—that
vision of all other peoples that
Abraham, den tid er forbi. Nu er du i Haran, og i appears to us exotic and strange.
Thomas Cahill
fremtiden skal du leve et helt andet liv et nyt sted!”
The Gifts of the Jews, 1998
Fortid, nutid, fremtid? Lineær tidsopfattelse? – Rækkefølgelighed!
Historien om Abraham er simpelthen opfindelsen af Historien! Verden
udvikler sig; forandrer sig; livet ændrer sig; i dag er ikke som i går; i morgen behøver ikke at blive som i dag.
Indtil Abraham tænkte alle cirkulært? Verden for- Gud bød mennesket: “Af alle træer i
haven har du lov at spise, kun af
andrede sig ikke?
Træet til Kundskab om Godt og Ondt
du ikke spise; den dag du spiser
Og menneskets skæbne var beseglet fra fødslen. må
deraf, skal du visselig dø!” (2:16-17).
Dét rokker Abrahams historie også ved. Det er faktisk En idé, som ikke kendes andetsteds
fra, træder frem i dette forbud: den
en af de helt grundlæggende idéer i den jødiske filo- eksistentielle værdi af viden. Eller sagt
sofi og teologi; at mennesket er herre over sit eget liv, med andre ord: viden kan radikalt
forandre den menneskelige eksistens'
og at vi ikke er bundet til en uforanderlig skæbne; vi natur.
Mircea Eliade
kan ændre på vores vilkår. Og fundamentet for den
De religiøse ideers historie
betragtning kommer lige så meget fra historien om
Abraham, som fra historien om Eva og Adam der spiste af Kundskabens
Træ og blev selvklarovre og fik fri vilje. Der er nemlig sjovt nok ikke noget i
historien om Abraham der tyder på at Gud havde planlagt hans skæbne i
forvejen.
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Hvordan det?
Gud ser løbende, hvordan Abraham reagerer på de ting Gud udsætter ham for, og alt efter Abrahams reaktion, vælger Vorherre sit næste træk.
De valg vi træffer, afgør, hvordan morgendagen bliver.
Så hvis Abraham rent faktisk har eksisteret, så var det altså ikke bare
lige hr. Hvemsomhelst der på den tid ville have fundet på at gøre dét som
historien om Abraham siger at han gjorde.
Hvis han har eksisteret og var selvklarover og vidste, hvad han gjorde,
så har han haft tanker og idéer der lå ud over, hvad han har kunnet forklare
sine omgivelser. Fordi han indførte fænomenet ”forandring” i menneskehedens begrebsverden. Og hvis han eksisterede, så var han ikke bare en eller
anden omstrejfende nomade; han var en dreven forretningsmand fra en af
verdens på det tidspunkt mest pulserende og velhavende storbyer.
Mads Skjern?
Uden det provinsielle præg og den brune hat, ja. Og hvis man kunne
abstrahere fra den skotske accent, så ville jeg sige henad Sean Connery...
Er han ikke indeouropæer?
Omar Sharif ville nok være mere politisk korrekt...
Når beslutningen om at bryde op og drage et andet sted hen er blevet
beskrevet som Guds direkte tale til Abraham, så er det, fordi det var sådan
hans samtidige generelt betragtede kreative indfald. Muligvis endda han
selv. Det var en tid med gudestemmer og tempelkulter og troldmænd og
shamaner. De der viderefortalte Abrahams historie og skulle forklare, hvorfor han lige pludselig fik den vanvittige idé at bryde op fra alt det han kendte, de kunne ikke – hvis historien skulle være troværdig, og den skulle passe ind i samtidens virkelighedsopfattelse – sige at ”Abraham fik en dag den
idé at starte forfra i et andet land”. Men netop fordi de fortalte historien om
Abraham, så kan alle vi andre i dag sige: ”Abraham fik en dag den idé at
starte forfra i et andet land”.
Fordi det er Abrahams historie der introducerer både begrebet ”individ” og
”fri vilje”?
Og forandring og nyhed og fremtid. Som noget positivt; som muligheder, ikke afvigelser.
Herren sagde til mig:
Man kan ikke forklare nye begreber uden at ”Gå igen hen og elsk en kvinde,
som er en anden mands elskerinde
have andre og mere velkendte begreber at forklare og som begår ægteskabsbrud.
tingene med. Hvis Abraham har levet, har der mang- Sådan elsker Herren israelitterne,
skønt de vender sig til andre guder
let ord til at beskrive dét med, som han var i gang og elsker rosinkager.”
Hosea 3:1
med. Han har formentlig ikke engang selv været klarover, hvad han var i gang med, for han havde ikke begreber til at formulere
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det med. Gennem de måske op til 1.500 eller små 2.000 år som det tog – fra
Abraham i Ur og til de sidste jødiske profeter i 200-tallets Jerusalem – at få
banket ind i knolden på israelitterne at de skulle afholde sig fra at dyrke afguder, var jødedommen nødt til at betjene sig af den gamle verdens
begrebsapparat. – Hvorfor hed israelitterne i øvrigt israelitter?
Fordi de flyttede til Israel?
Omvendt: Israel hedder Israel i dag, fordi jødernes forfædre på bibelsk
tid også var kendt under navnet israelitter. Men hvorfor var de det?
Det ved jeg ikke...
Fordi Abraham fik to sønner Ismael og Isak.
Det var dét vi talte om med islam i går? Det er i virkeligheden først her,
jøderne og araberne dukker op i verdenshistorien?
Det er lidt tidligt endnu, men det er her de har deres fælles udspring.
Isak fik også – ligesom sin far Abraham – to sønSå gik Jakob nærmere hen til sin
ner: Esau og Jakob. Esau var stor og grov, Jakob var far Isak, og han følte på ham og
sagde: Stemmen er Jakobs
en splejs. Fader Isak holdt mest af Esau, mens dren- stemme, men hænderne er Esaus
genes mor, Rebecca, holdt mest af Jakob som i øvrigt hænder.
Han genkendte ham ikke, for hans
var en rigtig nørd. Derfor sørgede hun for at det blev hænder var behårede ligesom hans
Esaus hænder.
Jakob, der blev velsignet med førstefødselsretten i bror
Da han ville velsigne ham, sagde
stedet for Esau, selvom Esau egentlig var den ældste. han: Er du nu min søn Esau?
Hvortil han sagde: Det er jeg.
Der ringer en lille klokke! Han blev klædt ud og la1. Mosebog 27:22-24
vede noget suppe som faderen fik at spise?
Det var nu et gedekid, men ok. Close enough!
Senere, da både Jakob og Esau var blevet voksne og velhavende mænd,
krydsedes deres veje igen. Men lige inden mødet kæmpede Jakob med en
mand i ørkenen.
Så sagde han til ham: Hvad er dit
Det var mørkt, og han kunne ikke se mandens navn? Og han sagde: Jakob.
Så sagde han: Dit navn skal ikke
ansigt. Biblen fortæller at det var Gud, han kæmpede mere kaldes Jakob, men Israel, for
med, og derfor fik Jakob navnet Isra-el: ”El” betød du har kæmpet med Gud og med
mennesker og klaret dig.
gud på de semitiske sprog, ”isra” havde, alt efter om
1. Mosebog 32:27-28
man ser på det som verbum eller substantiv, et væld af betydninger, men én
af betydningerne var ”at kæmpe”. Jakob – eller Israel – var altså manden
der havde kæmpet med Gud. – Deraf navnet.
Israelitterne er folket der har kæmpet med Gud?
Hvis du spurgte nogen af nutidens jøder, ville de formentlig sige ja.
– Men nu vender vi så lige blikket bort fra Abraham og hans slægt for
en kort bemærkning – for vi er slet ikke færdige med dem endnu – men der
er noget andet vi skal have ind imellem. – Vi skal nemlig have fat i vores
indoeuropæiske fætre fra før!
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Da folk fra kurgan slog sig ned i Anatolien i
Og vi stiller om til
2000-tallet, blandede de sig med hatti-folket, og så
Anatolien:
opstod der gradvist en ny kultur. Det er i hvert fald The Hittites are the earliest Indo-European-speaking peoples securely attestrimeligt at antage at det var sådan den hittitiske kul- ed anywhere. Hittite names occur in
documents of the Middle Bronze Age, c.
tur opstod omkring år 2000 og skabte nye memer, 1800 BC, from the site of Kültepe
in central Anatolia. The protonye myter og øget selvklaroverhed. – Og hvad fandt (Kanesh)
Hittites may have entered Anatolia in
disse hittitter i det nuværende Tyrkiet ud af omkring the Early Bronze Age, around 2300 BC,
when there is matrial evidence for
år 1500 før år 1?
incursions of new peoples, but their
origins are essentially obscure
Det kan jeg altså ikke gætte!
Roger Matthews
The Human Past, 2005
De fandt på en ting som ledte til opfindelser
der influerer hele vores liv den dag i dag; en opdagelse uden hvilken det
slet ikke ville have givet nogen mening at oprette Den europæiske Kul- og
Stålunion i 1952
[Of the god] in whose mind there
Det som er EU nu?
are wise thoughts, and who
thinks them out in his mind [...],
Ja. Hvad tror du oldtidens tyrkere fandt ud af?
of the father of all gods, of
Kumarbis let me sing!
Diplomatiet?
Kumarbis thinks out wise thoughts
Subsidiaritetsprincippet? – Nej, min skat. Ud- in his mind. He nurses the
vindingen af jern! Omkring år 1500 fandt hittitterne i thought of (creating) misfortune
(and) an evil being. He plots evil
Anatolien ud af at udvinde jernmalm af jorden.
agains the Storm-god. He nurses
thought of (raising up) a rival
Men det mærkelige er – set med vores øjne – at the
for the Storm-god.
jernet i første omgang slet ikke havde den store be- Kumarbis thinks out wise thoughts
in his mind and strings them
tydning. Jern er meget stærkere og nemmere at få fat together like beads.
Hittite Myths; The Song of Ullikummis
i i store mængder end guld, sølv og bronze er, især i
Ancient Near East Texts
Pritchard, 1950
Anatolien, og tidligere troede arkæologerne også at
det var jernet der medførte at den hittitiske kultur havde sådan succes, men
de fortsatte med bronzealderen!
Der fandtes ikke nyheder og forandringer?
Ikke sådan lige med det første. Men efterhånden greb brugen af jernet
om sig, og der opstod regulær minedrift og en nærmest industriel jernudvinding. Desuden var jern som bekendt ualmindeligt velegnet til krigsmateriel og værktøj. Guld, sølv og bronze er hovedsagligt prydmetaller; de er
ikke hårde eller stærke nok til at kunne bruges til værktøj eller våben. Til
gengæld varede jernalderen – da den først var gået ordentligt i gang – i
princippet helt frem til Marco Polo bragte krudtet med hjem fra Kina i
slutningen af 1200-tallet efter år 1. Altså små 3.000 år senere.
Er der slet ikke nogen af de virkelig store teknologier som vi har opfundet i
Europa?
Arkimedes gjorde et par genistreger i 200-tallet før år 1, og sammen
med de romerske ingeniører og de græske filosoffer reddede han vores ære,
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kan man sige. Men ellers begyndte vi faktisk ikke at bidrage med noget særligt brugbart til verdenssamfundet, før muslimerne dukkede op i Spanien i
700-tallet og frem til de blev sendt tilbage til Nordafrika igen i 1400-tallet.
Og så begyndte renæssancen i Italien i 1300-tallet, men kun takket være inspiration udefra. – Blandt andet alle de ting Marco Polo havde med hjem fra
Kina, selvom der i første omgang ikke var nogen europæere der gad høre
på ham da han kom hjem.
I 1200-tallet efter år 1? Jernet var år 1500 før år 1?
Det er ikke mig der har opfundet den her åndsbollede tidsregning!
Nogenlunde samtidigt – eller en anelse tidligeOg så stiller vi om til
re faktisk; omkring 1500-tallet før år 1 – begyndte
Pakistan og Indien:
vores og hittitternes fætre i Persien – det vil sige i det
nuværende Iran – at trænge ind i dét som i dag er
I deres fælles periode betegnede de
Pakistan og Indien. – ”Hindu” er det ord som perser- indo-iranske stammer sig med et udder betød ”ædelt (menneske)”,
ne brugte om de mennesker der boede på den anden tryk,
airya i avestisk, arya på sanskrit.
Arierne var begyndt at trænge ned i
side af Indusfloden.
Nordvestindien i begyndelsen af det 2.
Altså de oprindelige indere?
årtusind f.Kr., fire-fem århundreder
Nemlig. – Og her render vi så endnu en gang senere var de bosat i landet med
”De syv Floder”, sapta sindhavah, dvs.
ind i problemet med hensyn til, om indoeuropæerne landet omkring Indus’ øvre løb,
(...)
allerede havde spredt sig ind i Indien sammen med Pandjab.
Symbiosen med de oprindelige indlandbruget, eller om det var her, med perserne, at en byggere begynder ret tidligt. Skønt
ordet dasa i de sene bøger i Rigveda
oprindelig pakistansk og indisk urbefolkning blev for- betyder ”slave”, hvilket viser det
besejrede dasa-folks skæbne – så
trængt eller erobret af indoeuropæerne.
lader det til, at andre medlemmer af
Vi skal dog ikke dvæle meget ved sammenstø- den overvundne befolkning er blevet
integreret i den ariske befolkdet mellem perserne og den tids pakistanere og in- rimeligt
ning; det gælder for eksempel en
dere; harappa-kulturen og dasa-folket – selvom det dasa-høvding, der roses, fordi han
beskytter Brahmanerne.
havde været interessant nok – for du er ved at blive
Mircea Eliade
De religiøse ideers historie
klatøjet, kan jeg se. Én ting blot: Hvilke var de tre
”kaster” i de indoeuropæiske kulturer?
Var det ét eller andet med at kelterne havde de samme?
Præster, krigere og bønder. Hinduismen har
treaty from about 1400 BC
nøjagtigt de samme: brahmaner, kshatria’er og vai- Abetween
the Hittites, who had
shya’er. Plus en fjerde, sudra, som er tjenestefolk. Og arrived in Anatolia at about the
beginning of the 2nd millennium
så var der desuden de ”urørlige” eller ”kasteløse”. BC, and the Mitanni empire (Syriared.) invoked four
Vedaerne som er hinduismens ældste hellige bøger, Palestine,
deities--Indara, Uruvna, Mitira, and
tager udgangspunkt i en række krige og blev til mel- the Nasatyas (names that occur in
the Rigveda as Indra, Varuna,
lem år 2000 og 1000. Nogenlunde samtidigt med at Mitra, and the Ashvins).
Encyclopaedia Britannica, 2000
indoeuropæerne dukkede op, og kastesystemet er fra
samme tid.
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Det er indoeuropæerne der har indført kastesystemet i Indien?
Det kan man ikke sige med sikkerhed, men der er absolut indicier der
peger i den retning. – Men nu tager vi så en tur tilbage til Egypten!
Vi kommer virkelig ud at rejse her!
Man kan komme langt omkring, på en lukket afdeling!
Egypterne havde altså et væld af guder; mange af dem havde dyreskikkelse, og faraonerne var halvt menneske, halvt gud. – Sandt?
Ja.
Den mislykkede
Og nu skal vi til en mærkelig historie! Som virreformation
kelig understreger, hvor spektakulær Det gamle Testamentes monoteisme og beretningen om Abraham
I det store tempel i Karnak fandtes der nu
og individet er.
et stort harem, der officielt var Amons
I Egypten var der i midten af 1300-tallet en konkubiner, men reelt var til præsteskabets fornøjelse. Den unge regent,
farao ved navn Amenhotep IV. Men det blev han hvis eget privatliv var et mønster på
ikke ved med at hedde. Amenhotep betød nemlig trofasthed, kunne ikke godkende dette
hellige skørlevned, blodet af vædderen,
”Amon-er-tilfreds”, altså frugtbarhedsguden Amon, der blev slaget til Amons ære, stank i
og Amenhotep ville ikke tilbede andre guder end hans næse, og præsternes handel med
magi og trylleformularer og deres brug af
solguden Aton. Så Amenhotep tog navneforandring Amons orakel til at understøtte deres
til Akhen-aton; ”Den som tjener Aton”, og afskaffede religiøse lysskyhed og politiske korruption, forvandlede hans væmmelse til en
alle andre guder.
voldsom protest. ”Præstens ord er mere
onde,” sagde han, ”end dem jeg har hørt
Alle andre end Aton?
år IV” (i hans regeringstid), ”mere
Som var solskiven og den gud han betragtede indtil
onde end dem kong Amenhotep III
som livgiveren, skaberen og den evige kilde til forny- hørte.” Hans ungdommelige idealisme
oprørtes over den smudsighed, hvori
else som gennemstrømmede alt, ja.
religionen og folket var sunket, han afAkhenaton gjorde op med hele polyteismen, skyede templernes usømmelige velstand
præsternes magt og alle de vante trosforestillinger. og ødsle ritualer og præsteherredømmets stigende, profitbegærlige indflydelDet eneste som var vigtigt for ham, var ma’at; ”sand- se på nationens liv.
Will Durant
heden”, desuden ville han kun dyrke alt dét der var
Verdens Kulturhistorie
naturligt og i overensstemmelse med naturens rytme.
Puls?
Det har han nu nok næppe kaldt det, men han ville have livsglæden
og spontaneiteten frem. Han ville ikke acceptere hele det gamle, stive og
formelle system som den traditionelle egyptiske kultur og religion ellers
stod for. Blandt andet gav han kunstnerne ordre til at droppe alle de gængse konventioner i kunsten som præsterne ellers dikterede; i stedet skulle de
afbilde tingene – og især personerne – som de virkelig så ud, inklusive
Akhenaton selv og hans kone, Nefertete. – Med dét resultat at på billederne
af ham fremstår han som duknakket mand med runde skuldre, topmave og
tykke lår. Til gengæld forestiller én af Egyptens smukkeste buster hans kone
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Nefertete; den smukke, smukke kvinde med den mærkelige, sorte, nærmest
cylindriske hovedbeklædning. Du kender sikkert busten. – Den slags naturlighed og variation i kunsten var aldrig set før!
Faraonerne var blevet portrætteret ud fra en skabeHvor talrige er dine gerninger!
lon? Akhenaton var i virkeligheden også et individ? Selv- De er skjulte for os,
Oh, eneste gud, hvis magt
klarover? – Og opfandt monoteismen?
ingen anden ejer.
Med én undtagelse: han blev stadigvæk også Du skabte jorden efter dit hjerte,
selv tilbedt som en gud. Men ellers, ja. Akhenatons Dengang du var alene,
Mennesker, dyr af alle arter,
reformation var lige så skelsættende som Abrahams, Alt hvad der findes her på vor jord,
men grebet vidt forskelligt an. For hvad gjorde Akhen- Som kan gå på deres fødder.
Alt hvad der er i luften,
aton nemlig? Jo, han brugte sin magt som farao til at Som flyver på vinger.
påtvinge sine undersåtter den nye religion. I mod- Syrien, Nubien – fremmede lande,
Egyptens land,
sætning til Abraham var han ung og utålmodig. Han Du sætter enhver på sin plads,
kunne ikke se konsekvenserne af sine egne idéer, og Og giver hvad han behøver...
fra Akhenatons hymne til Aton
han kunne ikke vente eller slå sig til tåls. De ting som
Will Durant
Verdens Kulturhistorie, 1935
var utålelige for ham, måtte laves om NU!
Gang i Akhenaton!
Gang i Akhenaton! Men lidt for meget gang i Akhenaton, desværre.
Blandt andet flyttede han hele hovedstaden væk fra Theben; han lukkede
ganske enkelt alle templerne og flyttede hele statsadministrationen og byggede en helt ny by, fordi han mente at den gamle hovedstad var uren på
grund af alle de gamle templer. ”Akhenaton” kaldte han den nye by, men i
dag er den kendt under navnet Amarna, og derfor er hele den kultur han
udviklede, kendt som Amarnakulturen.
Han nøjedes dog ikke med at flytte hovedsta- Achnaton tænkte sig sin gud som
hørende til alle nationer og nævner
den og indføre en slags monoteistisk dyrkelse af sol- endda andre landes navne før Egyptens
guden, han gav også ordre om at alle andre guders som værende i Atons hånd, dette var en
forbavsende fremgang fra de gamle
navne skulle fjernes og mejsles væk fra alle offentlige stammeguder. Man bør også lægge
inskriptioner i hele Egypten; blandt andet skamfe- mærke til en helt ny opfattelse af den
store gud: Aton ses ikke i strid eller sejre
rede han sin fars navn på hundredvis af monumen- men i træer og blomster, i alt hvad der
ter, fordi faderens navn, Amenhotep, indeholdt nav- gror. Aton er gløden, der får fårene til at
”danse på deres fødder”, og fuglene til at
net Amon.
”flagre i deres sumpe”. Denne gud er
heller ikke fremstillet i menneskelig
Billedstormer, med andre ord?
skikkelse, den virkelige guddommelighed
I bogstaveligste forstand! Og den slags sårer er den skabende og den nærende
folks følelser. Ikke mindst, fordi dyrkelsen af forfæd- solvarme, den flammende pragt i den
stigende eller dalende sol er kun et
rene spillede en stor rolle i Egypten. Akhenaton blev sindbillede på den udelelige styrke.
Will Durant
altså ret hurtigt meget upopulær!
Verdens Kulturhistorie, 1935
Og det blev så forstærket af at han var en elendig regent! Omkring år 1500 havde egypterne nemlig erobret Kanaans land;
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det nuværende Palæstina, Israel og Libanon og en god bid af Syrien, så
Egypten strakte sig helt op til floden Eufrat. Men nu invaderede hittitterne
Syrien, og da syrerne sendte bud efter hjælp til at bekæmpe invasionen, var
Akhenaton ikke klar til at forsvare dem. Han kom dem ganske enkelt ikke
til undsætning, hvilket vil sige at hittitterne erobrede en betydelig luns til
ned midt i Kanaans land, og syrerne løsrev sig fra egypterne og holdt op
med at betale skatter til dem. Desværre var det i høj grad skatterne fra vasalstaterne der finansierede egypternes velstand, så ganske langsomt smuldrede hele det egyptiske imperium. Den interne administration var i kaos, og
alle de præster, embedsmænd og folk i det hele taget som havde hadet
Akhenatons nye ”monoteisme” og hans skamfering af hele deres kulturarv,
ventede kun på at han skulle dø. Og det gjorde han så, omkring år 1350,
inden han var fyldt 30.
To år efter Achnatons død blev tronen
Grønskolling, i virkeligheden? – Men ret stærkt besteget af hans svigersøn Tut-AnkhAmon, der var præsternes favorit. Han
gået! – Bortset fra at imperiet smuldrede.
ændrede sit navn, Tutankhaton, som
Selve indholdet af Akhenatons og Abrahams hans svigerfar havde givet ham, og
flyttede hovedstaden tilbage til Theben,
monoteismer var forskelligt, men ellers er det inter- han sluttede fred med kirkemagten og
essante ved dem, netop forskellen i deres fremgangs- forkyndte for det jublende folk de gamle
guders genindsættelse. Ordet Aton og
metoder og deres respektive succes / ikke-succes. Achnaton blev fjernet fra alle monumenDesuden kan vi dokumentere Akhenaton som histo- ter, præsterne forbød alle at udtale
kætterkongens navn, og folket omtalte
risk person, det kan vi ikke med Abraham. Men den ham som ”den store forbryder”. De
væsentlige forskel på dem er at Abrahams efterkom- navne, som Achnaton havde fjernet fra
blev påny indsat, og de
mere har gjort, hvad de kunne for at omtale og huske monumenterne,
festdage, som han havde forbudt, blev
ham; Akhenatons efterkommere gjorde tværtimod, genindført. Alt var som før.
Will Durant
hvad de kunne for at glemme ham! – Og det lykkeVerdens Kulturhistorie, 1935
des faktisk!
The hearts of the gods and
Hvordan det?
goddesses who are in this land
in joy; the possessors of
Indtil arkæologerne engang i 1800-tallet ved en are
shrines are rejoicing; the regions
tilfældighed stødte på byen Amarna, godt begravet are in jubilee and exultation
throughout the [entire] land:--the
under ørkensandet, og dér fandt busten af Nefertete good [times] have come!
Tut-ankh-Amon’s Restoration after
og alle Akhenatons efterladenskaber, var der ikke så
the Amarna Revolution
Ancient Near Eastern Texts
meget som et spor af ham i de egyptiske udgravningPrichard, 1950
er! Eller rettere sagt: det var udelukkende ”spor” der
var blevet tilbage. Der var indicier hist og pist på at der havde eksisteret en
farao som egypterne ønskede at glemme. Men man kunne ikke finde ud af,
hvem han var, eller hvorfor. Ergo var Akhenaton et fuldstændigt ubeskrevet
blad i egyptologien, indtil midten af 1800-tallet.
Det var hvad, 3.000 år?
Cirka. Men før eller siden kommer sandheden for en dag!
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Men dét som er interessant ved at sammenligne Akhenaton og Abraham, er naturligvis historien om deres efterfølgere.
Som var i Egypten?
Og du behøver ikke at gætte på at vi nu har fundet ”den ægte Moses”,
eller at israelitterne i virkeligheden er memetiske efterkommere af Akhenaton og hans revolution. Alle seriøse historikere har for længst afvist at der
kan være nogen som helst sammenhæng mellem israelitterne, deres ophold
i Egypten og Akhenatons reformation.
Hvis Det gamle Testamentes påstand om at israelitterne var slaver i
Egypten i nogle hundrede år holder, så har de godt nok været der på Akhenatons tid, og Moses er også et egyptisk navn, ikke et hebraisk, og der er i
det hele taget en masse spor af egyptisk tradition og mytologi i historien om
Moses. Men det grundlæggende problem ved idéen er at Akhenaton døde
cirka 100-200 år inden man med nogen form for rimelighed kan antage at
israelitterne dukkede op i Kanaans land. Og givet effektiviteten, hvormed
egypterne totalt eliminerede ethvert spor af Akhenatons teologi, så er det
nærmest utænkeligt at en egypter skulle have kunnet bibringe israelitterne
en egyptisk udgave af monoteismen på Moses’ tid, over 100 år efter
Akhenatons død. Der er altså gode grunde til at tro at israelitternes historie
ikke havde noget med Akhenaton at gøre!
Monoteismen er bare opstået to gange?
I ganske forskellig form og indhold. Men begge gange er Egypten involveret. Og uanset, om man vælger at betragte Abraham som en ren mytologisk skikkelse på linie med Adam og Noah, eller en historisk person, så er
det to gange monoteisme og moderne individ med ganske kort mellemrum.
– Det er da tankevækkende, ikke?
Det har ligget i tiden?
Det har virkelig været en mental brydningstid, og visse individer har
haft et brændende behov for at bryde med den gængse verdensopfattelse!
Det eneste jeg tror at man kan konstatere med sikkerhed med hensyn
til Det gamle Testamente, det er at der findes både sumeriske, babyloniske
og egyptiske træk og traditioner – og sågar hittitiske – godt vævet ind igennem hele teksten; i beretningerne, i formen, i hymnernes indhold, i lovgivningen og i den konkrete geografi som historierne udspiller sig i, så nogen
må være kommet fra Babylon, og nogen må have været i Egypten for at
jødedommen kunne blive som den er. Men præcist hvem og hvad og hvornår, dét får vi formentlig aldrig noget sikkert svar på. – Kender du historien
om Christian X og jødestjernen?
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Det var noget med at han red gennem byen? – På
Mundtlige traditioner
en hvid hest?
og Vorherres
Historien om ”Christian X’s hvide hest” stamrepræsentant til hest
mer fra dengang Sønderjylland blev genforenet. Den
önskar jag hade ett bra svar.
folkelige overlevering talte om en konge på en hvid Jag
Tänk om jag, som kungen i sagorna,
hest som skulle genforene riget. Desværre havde de kunde ställa allt till rätta och sluta
berättelsen med "att sedan levde de
kongelige stalde på det tidspunkt ikke nogen hvid lyckliga i alla sina dagar".
jag är, precis som Ni, bara en
hest, så man malede én af dem man havde, og så red Men
sörjande, sökande medmänniska.
Kong Carl-Gustaf af Sverige
kongen på den!
efter tsunamien i Asien 2004.
Nej, historien om Kong Christian X og davids- - Hvorefter tilslutningen til det svenske
kongehus steg fra ca. 60% til 85% af
stjernen er som følger: Tyskerne havde besat landet befolkningen.
og holdt befolkningen i et jerngreb. Men kongen red stadigvæk uanfægtet
sin daglige tur gennem Københavns gader, for han ville ikke lade sig kue af
nazisterne. Da så den tyske kommandant gik til kongen og sagde at nu
skulle de danske jøder – ligesom jøderne i alle andre lande – gå med en
synlig, gul stjerne på tøjet, kiggede kongen kommandanten lige i øjnene og
sagde: ”I mit land er alle borgere lige, og skal nogen gå med en stjerne på
tøjet, så skal jeg være den første!”
Sagde kongen det?
Nej, det sagde kongen ikke. Men historien fortsætter: ”Og fra den dag
af gik alle borgerne i Danmark med en gul davidsstjerne på tøjet, så tyskerne ikke kunne se, hvem der var jøder.”
I virkeligheden indgik kongen i et politisk spil som var en konstant
balancegang mellem at holde danskernes moral højt og at sikre kongefamiliens sikkerhed. Faktum er at han red gennem København hver dag og hilste
på befolkningen. Selv efter at tyskerne internerede det danske politi. Jøderne i Danmark slap også for at gå med den gule stjerne på tøjet, og så blev de
næsten alle sammen reddet til Sverige, så alt i alt var det temmelig fantastisk. Men så fantastisk som historien gerne vil gøre det til, dét var det ikke.
– Blandt andet afviste vi nogle af de jødiske flygtninge som netop var
sluppet ud af Tyskland, og som i stedet for at komme til at bo trygt og godt
i Danmark og komme videre til Sverige, endte deres dage i Auschwitz.
Men historien siger noget om menneskers behov for håb. Den siger
noget om at i en verden, hvor folk bliver dræbt, alene af den grund at de tilfældigvis har tilladt sig at være født af de ”forkerte forældre”, og hvor man
lever i konstant frygt eller usikkerhed, dér kan man ikke selv være menneske, uden at fortælle historien om at der findes mennesker som tør stille sig
i vejen for ondskaben. Som du selv sagde det så tydeligt før: personen er
historisk, men ikke figuren!
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Det interessante ved historien om heltefiguren Christian X er at den er
blevet til i en tid, hvor vi ikke alene har haft skriftlige kilder, men også billedmedier og en videnskabelig tradition for historisk kildekritik. Og alligevel
spreder der sig en myte som folk med den største overbevisning beretter
som om den var fakta. Så stærkt er vores behov for håb! Jeg har hørt den fra
jøder i USA, jeg har hørt den fra jøder i Israel, og jeg har hørt den fra jøder i
Sydafrika. Og de der fortalte den, blev lige skuffede, hver gang jeg fortalte
dem at historien kun var delvist sand.
For så var helten der ikke alligevel? Håbet forsvandt?
Den mytiske figur forsvandt, tilbage var kun den virkelige person, og
virkelige personer er sjældent helt så ædle eller fantastiske som figurerne i
de myter vi har behov for at sætte vores lid til. – For eksempel faldt kongen
af hesten i oktober 1942 og skadede ryggen, og derefter så man ham aldrig
mere til hest. Men man så ham heller aldrig i kørestol, ligesom man heller
ikke så Franklin D. Roosevelt i kørestol – han sad der nu på grund af polio –
for rigtige helte sidder ikke i kørestol!
Sagde Cornelius Magnussen...
Man skal ikke undervurdere mænd i kørestol, frøken Tenna!
Myterne fortæller at der findes idealer som det er værd at leve op til,
og som mennesker har vi behov for at fortælle den slags historier. Vi kan
slet ikke være mennesker uden!
Derfor er det selvfølgelig altid interessant at finde ud af, hvilken historisk virkelighed der gemmer sig bag myterne, men det er også interessant i
sig selv at se, hvad myterne præsenterer af værdier, uden at man tillægger
dem faktuel værdi. De udspringer muligvis af historiske begivenheder eller
personer, men det er menneskesjælens inderste ønsker og visioner der skaber den beretning, eller myte som rent faktisk lever videre.
Og det er dét der er forskellen på historien om Akhenaton og Abraham: egypterne fandt ikke beretningen om individet og monoteismen interessant, Moses og israelitterne gjorde. – Eller rettere sagt: Moses tvang israelitterne til at finde monoteismen interessant! Hele Det gamle Testamente er
stort sen én lang beretning om, hvor vanskeligt det var at overbevise israelitterne om at der kun findes én Gud.
Men folket så, at Mosheh var
længe om at komme ned fra
De var lige så uinteresserede som egypterne?
bjerget, og folket samlede sig om
Det krævede i hvert fald temmelig krasse mid- Aharon og sagde til ham: Rejs dig
og fremstil guder for os, som kan
ler at få dem overbevist! Blandt andet skulle de tygge gå forud for os, for denne mand,
Mosheh, som førte os op fra
sig igennem en hel, pulveriseret guldkalv!
Ægyptens land, ham ved vi ikke,
Men så er vi også så godt som ude i ørkenen hvad der er blevet af.
2. Mosebog 32:1
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ter, men inden vi kommer til dem, så er der lige en anden ting som vi skal...
Sig mig, bliver du aldrig træt?
Er Tenna ved at være mør?
Jeg havde besluttet mig for at det ikke blev mig der gav op først i dag, men
jeg må godt nok erkende at jeg er ved at være stegt!
Der er ikke så meget tilbage. De kommer nok også snart og siger at jeg
skal tilbage på min stue. Hvis vi skynder os, kan vi godt nå at få Dr. Phil med.
Hvad med Oprah?
Hvis du ikke kan nøjes med Phil, så kan du godt få hende med også.
– KOM IND!

Så er det ved at være slut på besøgstiden!

Når man taler om Aton, så skinner den! – Tillad mig at præsentere;
Sjællands smukkeste sygeplejerske, Margit; og Tenna Rasmussen, journalist...
Dav.

Dav, Tenna. – Men det ændrer ikke på at vi er ved at nærme os sengetid...

Og sådan taler de til voksne mennesker!

Voksne mennesker skal jo også sove. Jeg skal i hvert fald. Og inden jeg går hjem
og sover, så har jeg lovet natsygeplejerskerne at alle patienter er på deres stuer. – Så
hvad siger du til dét, Cornelius?
Man skal passe på, hvad man sådan går og lover folk!

Men du skal altså i seng! – Eller i hvert fald ind på din stue.

Er det ikke dig selv der plejer at sidde og drikke kaffe inde hos natsygeplejerskerne, inden du går hjem? Så kan det vel ikke haste så meget?

Sig mig, er du ikke vanvittigt flink, lige pludselig? Hvad har de gjort ved dig? –
Er han ikke flink?
Det har han været hele dagen. Helt behagelig faktisk.
Vi har siddet her hele dagen. Vi har været igennem mere end 6 millioner års historie, og vi har ikke en time igen. Tenna skal nok tage affaldet
og bakken med, når hun går, men vi bliver nødt til at gøre det her færdigt!
Jeg skal nok rydde op efter os!

Jeg kommer igen om en halv time. Så må I gøre jer færdige inden da.

Det lover vi!

Godt. En halv time!

– Hvor kom vi fra?
Guldkalven? Du begyndte at snakke om Moses...
Nemlig. Men inden vi kommer til Moses, så lad os lige se på, hvad
der ellers skete i dette her hjørne af verden. – Kan du huske, hvad det var
Platon brokkede sig over, ødelagde tænkningen?
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Skriften?
Oksen og huset
Der havde eksisteret skrift siden sumererne opfandt den omkring år 3400. Men det var alt sammen billedskrift, og kun
langsomt muterede det til en stavelsesskrift. Men omkring år 1500 havde
egypternes hieroglyffer muteret sig så meget at hvert tegn faktisk lige så
godt kunne bruges til at betegne blot et enkelt fonem. Altså, hvis man tegnede en ”fugl” betød det ikke nødvendigvis ”fugl”, men stod blot for fonemet ”f”. – For nu at illustrere det på dansk...
I realiteten bogstaver?`
I realiteten vanvittigt tæt på at være bogstaver. For i andre sammenhænge betød tegningen af en fugl stadig fugl. Men ville man skrive ”fup”
kunne man ”stave” ”Fugl, Ugle, Pik”. – Undskyld, det var dét der lige faldt
mig ind.
Jeg fattede pointen!
Men fønikerne gjorde arbejdet færdigt, så at sige. Omkring år 1350.
Opfandt alfabetet.
Opfandt det fønikiske alfabet. – Og hvem var fønikerne? Jo, de var et
semitisk folk som levede i det nuværende Libanon i Kanaans land. Selv
kaldte de sig kanaanæere; fønikerne var dét navn grækerne gav dem, fordi
de solgte purpurfarve, og phoinikis betød purpurrød på oldgræsk. Fønikerne
oprettede i øvrigt senere en række kolonier langs den nordafrikanske kyst,
og blandt andet var det dem der grundlagde Cartago.
Det fønikiske alfabet var kendetegnet ved at det kun benyttede sig af
konsonanttegn, og i vores ører lyder det mærkeligt at fønikerne ikke opfandt vokalerne også, når de nu var i gang. Men de semitiske sprog er bygget op på en anden måde end de indoeuropæiske, så vokalerne havde ikke
samme betydning for dem. Vokal-bogstaverne blev det så til gengæld grækernes opgave at opfinde. – Hvad var det for et dyr som havde den absolut
største mytologiske betydning i Mellemøsten på den tid?
(Fehu) is the first rune of the first
Oksen?
aett. The runes are divided into
En okse hed ”alef” på datidens semitiske sprog. groups of eight (called aettir),
Hvad var det vigtigste man skulle have for at sikre which reflect the ancient mystical
numerological tradition of Northsig selv og sin familie?
ern Europe. The classical meaning
Mad? Korn?
of Fehu as handed down through
Et sted at bo. Et hus hed ”bet” på fønikisk. various sources is cattle or wealth.
Freya Aswynn
Alef-bet...
Leaves of Yggdrasil, 1988
Alfabet?
Og så undrer du dig selvfølgelig over at “alef” står på a’ets plads i
alfabetet; at alfabetet begynder med en a-lyd; en vokal, når jeg lige har sagt
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at de ikke brugte vokaler. Men det er i virkeligheden den lille strubelyd; det
lille luftpust som er nødvendig for at kunne udtale vokaler der er den lyd
som knytter sig til tegnet ”alef”. Ikke vokaldelen af a’et. – Så ved du det!
– Men hvad betyder ”runer”?
Om runornas ursprung, slutligen, vet
vi mycket lite. I brist på källmaterial
Det var vikingernes bogstaver? – 2.000 år senere?
får vi nöja oss med några enkla riktmärken som att de inspirerats av ett
Ja, men hvad betød ordet ”rune”?
eller flera medelhavsbaserade alfabet,
Bogstav?
att de växte fram på germansk mark
Hemmelighed. Eller mystik. Vikingerne brugte vid vår tidräknings början eller något
århundrade därefter och att de därikke blot runerne til at skrive med. De ”kastede ru- efter spritts över hela det germanska
men fått sitt starkaste fäste
ner” og brugte dem til spådomskunst. – Hvad hed- området
uppe i norr, hos oss.
Lars Melin
der ”at stave” på engelsk?
Människan och skriften, 2004
To spell. – To cast a spell on somebody!
Sumerernes skrifttegn blev skabt af temmelig Another runic scholar (...) puts it
somewhat cynically: “It’s really
pragmatiske årsager, men der er ingen tvivl om at quite simple. At that time, those
tribal chaps were running
tegn og symboler i øvrigt var omgærdet med stor German
around naked, painting themselves
mystik. Specielt, formentlig, jo mere abstrakte sym- blue and driving the Romans batty.
So someone came up with the
bolerne blev. Det har virket dybt mystisk på dem der clever idea of giving them an
ikke kunne koden, at noget krimskrams tegnet i ler, alphabet to keep them out of
mischief.”
indhugget i sten, malet på papyrus eller indgraveret
Ralph H. Blum & Susan Loughan
The Healing Runes, 1995
på en træstav, kunne fortælle folk noget de ikke vidste i forvejen. – Og det er selvfølgelig, fordi runerne blev snittet i træstave at
vi her hos os kalder bogstavsammensætning for ”stavning”.
Og englænderne kalder det ”spelling”, fordi det var mystisk?
Hvorvidt sumererne og deres babyloniske efterfølgere udviklede mystik ud fra deres kileskrift, det skal jeg ikke kunne sige. Det virker ikke som
om grækerne og romerne gjorde det med deres alfabeter – det var de trods
alt nok for meget pragmatikere til. Men germanerne og jøderne gjorde. Og
formentlig også allerede egypterne, med deres hieroglyffer.
Vikingerne kastede runer for at forudsige frem- The Holy One, blessed be He, made
tiden, og hele den jødiske mysticisme – Kabbalaen large letters above and small letters
som er så gevaldigt populær i Hollywood – bygger below. Hence, we have bet, bet:
bereshit bara; alef, ale: elohim el –
på at hvert bogstav har en talværdi eller en magisk the letters above, and the letters
værdi. Og selvom Kabbalaens hovedværk, bogen below, and they were all as one
Zohar, er fra Middelalderen, så er der alligevel noget from the upper world and from the
lower world.
magisk power i forbindelse med skriften.
Zohar
Ligesom det talte ord der kunne skabe ting?
Ord og bogstaver kan lave om på verden, du! – Det korte af det lange
er at alfabetet blev opfundet af nogle semitter i det nuværende Libanon omkring år 1350 før år 1, og at menneskenes virkelighed på det tidspunkt
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stadig var sovset ind i myter, åndemanerier, shamanisme, flerguderi, trolddomskunster, offerkulter og alskens overtro.
For det var dét deres hjerner var bygget til?
Ligesom vores egne. Og det var i den virkelighed skriften blev til, og
det var i den virkelighed at Moses og hans mærkværdige flok af israelitter
dukkede op længere sydpå og skabte grundlaget for jødedommen, kristendommen, Vesteuropa i bred forstand, og Islam!
Indvandrerne eller
De dukkede op i Kanaans land?
omvandrerne?
I første omgang i Sinai Ørkenen, og hvorfra de Mon det var fordi der ikke var
grave i Ægypten, at du har bragt
egentlig kom, se dét er et rigtigt godt spørgsmål!
os til at dø i ørkenen?
2. Mosebog 14:11
Men ud over de nye idéer som beretningen om
Moses og dermed Moseloven introducerer, så viser historien om Moses og
israelitterne os i virkeligheden, hvor bundløst kedsommelige jøderne var!
De gjorde nemlig nøjagtigt dét som alle andre også ville have gjort: de dyrkede billedstøtter og afguder, i stedet for den usynlige Gud som Moses forsøgte at få dem til at fatte; de sad klistret fast i kult- og flokmentaliteten, i
stedet for at løsrive sig som individer og tage hver deres personlige ansvar
på sig. Deraf beretningen om ørkenvandringen.
Men israelitterne var ganske
tilfredse med at bruge den gamle
Den har aldrig fundet sted, eller hvad?
Ikke i 40 år i hvert fald! – Hvor mange uger lig- mellemøstlige mytologi, når det
passede dem. I Anden Mosebog
ger et foster i sin mors mave?
bliver overgangen over Sivhavet
Det ved jeg ikke – 50?
netop beskrevet som en myte.
40. Landskabet blev mytologiseret; Biblens for- Neddykning i vand blev traditionelt
fattere var ikke historikere. De skulle skrive et folks brugt som en overgangsritus; andre
guder havde delt et hav i to halvfødsel. I det hele taget skal man tage alle tal som op- dele, når de skabte verden – selv
træder i Biblen, med et gran salt, for de har som regel om det, der bliver skabt i Exodusmyten ikke er et kosmos, men et
større magisk eller symbolsk betydning end faktuel.
folk.
Mytologisk suppedas?
Karen Armstrong
Mytologisk suppedas! – Tidsmæssigt er vi nu
Mytens historie, 2005
fremme i 1200 eller 1100-tallet, og hvis vi skal være fair over for både historikerne og Det gamle Testamente, så må vi sige at israelitternes udvandring
af Egypten ikke kan dokumenteres med nogen historiske kilder ud over Det
gamle Testamente selv, men at i 1200 og 1100-tallet var der en del demografisk tumult i hele Mellemøsten og også i Kanaans land.
Hittitternes imperium kollapsede oppe i Anatolien omkring år 1200,
og der var ikke noget imperium i Mellemøsten som tog over; i Grækenland
brød den mykenske kultur sammen og sendte massevis af folk på jagt efter
et nyt sted at bo; desuden mistede egypterne det faste greb om Kanaan,
men de forblev i den sydlige del.
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The origin of the settlers who founded
Kaos simpelthen?
the kingdoms of Israel and Judah is not
Og samtidig daterer de fleste historikere og certain, but archaeologists are increasingly suggesting that rather than a
teologer som anser historien om israelitternes indtog massive influx of new peoples from
the formation of these states is
i Kanaan for at være i bare nogenlunde overensstem- outside,
due to major oscillations in proportions
melse med virkeligheden, indvandringen til at have of sedentary and pastoral-nomadic
elements of society, with large-scale
fundet sted mellem 1290 og 1150.
settling of previously mobile people in
the 12th-11th centuries BC.
Det er det tætteste man kan komme det?
Roger Matthews
The Human Past, 2005
Hvis man ikke skal have for mange fagfolk på
nakken på én gang, ja. Og det er mindst tre generationer efter Akhenaton!
– Og hvis Moses og hans folk vitterligt var på flugt fra Egypterne omkring
år 1200, så var Sinai Ørkenen nok det dummeste sted at flygte til!
Hvorfor det?
Så overgav Herren, vor Gud, såvel
konge af Bashan, som hele
Fordi hele halvøen stadig var en del af Egyp- Og,
hans folk til os, og vi slog ham,
ten! Og det var den frem til år 680, hvor Egypten blev uden at nogen kunne flygte.
På det tidspunkt erobrede vi alle
erobret af assyrerkongen Sargon II. Så i det hele taget hans byer; der var ikke én by, som
ikke tog fra ham, i alt tres byer,
skal dét med at israelitterne ”erobrer” Kanaans land vi
hele distriktet Argov, Ogs kongeunder ledelse af Josva nok tages med endnu et gran rige i Bashan.
Alle disse byer var befæstede med
salt. Det skal formentlig snarere forklares med at det høje mure, dobbeltsikret port og
var moderne med krig og folkedrab og fyrstelig selv- bom; dertil kom et stort antal åbne
byer.
iscenesættelse på den tid, og israelitterne har syntes Vi lyste dem i band, sådan som vi
havde gjort det mod Sihon, Heshat det ville se godt ud på deres CV, hvis de kunne bons konge; vi lyste enhver by,
skrive en række erobringer på listen. Og det gjorde dens mænd, og kvinder og småbørn i band.
5. Mosebog, 3:3-6
de så! Og nogle af erobringerne på listen kan sikkert
have rod i reelle begivenheder. Det er altså ikke umuligt at nogle af dem har
fundet sted, men det kan indtil videre ikke dokumenteres.
Men på grund af al den tumult og opbrud som fandt sted i området
på den tid, så er det også meget muligt at en større eller mindre gruppe slaver pludselig har fået deres frihed og har forsøgt at finde ud af, hvad de nu
skulle stille op med den. Egypterne havde faktisk en del slaver som puklede
under kummerlige forhold i Sinaiområdet og det sydlige Kanaan. – Vi kan
altså ikke dokumentere at Moses og hans løsslupne slaver har eksisteret,
men man kunne tage sig den frihed at spekulere over, om ikke netop opfindelsen af den ugentlige fridag peger tilbage på en fortid som slaver.
Jøderne opfandt sabbatten?
Hvilken mere oplagt idé kan man tilskrive en gruppe mennesker som
lige er sluppet ud af slaveri? Enhver kan arbejde ud i én køre, men det er
kun frie folk der kan holde fri. Kun frie folk kan sætte en hel ugedag af til at
tilbede den usynlige magt som gav dem muligheden. – Tænk lige på dét,
næste gang du besvarer dine mails på en søndag!
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Hvis egypternes institutioner i Kanaan og Sinai er brudt sammen, og
ingen har gidet føre slaverne med tilbage til Egypten, men bare har ladet
dem gå; dét har immervæk været overvældende! Og det ville være et plausibelt scenarium. – Men jeg kan ikke bevise at det er dét der er sket.
Men det lyder sandsynligt?
Det ville i hvert fald stemme overens med egypternes svindende magt
over området omkring år 1200 og fremefter, simpelthen fordi Egypten faldt
fra hinanden, og det ville passe som fod i hose ind i det kaos som udbrød.
Hvad derimod kan dokumenteres, det er de idéer som Det gamle
Testamente repræsenterer, og jeg har så valgt at sætte dem ind i den historiske sammenhæng nogenlunde dér, hvor de selv angiver kronologisk at
høre hjemme.
Moseloven
Fordi du tænker lineært? På grund af Abraham?
§ 155: If a seignior chose a bride
for his son and his son had
I den grad!
intercourse with her, but later he
Hvis vi kigger på lovparagrafferne i Mose- himself has lain in her bosom and
loven, så er der, set med vore øjne, meget der minder they have caught him, they shall
bind that seignior and throw him
om de andre lovgivninger i Mellemøsten i perioden.
into the water.
Israelitterne har blandet memplexer til den store § 156: If a seignior has lain in the
bosom of his mother after the
guldmedalje? – Hvem de så end har været?
death of his father, they shall
De har simpelthen sammenkogt Mellemøstens burn both of them.Hammurabis Law
væsentligste erfaringer til en Maggi-terning! Fra landHvis en mand lægger sig med sin
brugets opfindelse og frem til lige efter år 1000. – Og fars hustru, hvad der kun tilkommer hans far, så skal de sandelig
så har de givet det deres eget twist.
begge dø; de er begge hjemfaldne
Det er nemlig på den ene side interessant at til dødsstraf.
Når en mand lægger sig med sin
Mosebøgerne i den grad spejler deres samtid, men svigerdatter, skal de sandelig
dø; de har gjort sig skyldige i
det er mindst lige så interessant at jødedommen står begge
perversitet og er hjemfaldne til
dødsstraf.
for en række reelle fornyelser.
3. Mosebog, 20:11-12
For eksempel stammer fem af vores helt fundamentale retsprincipper fra Moseloven – det er i hvert fald dér vi første gang
finder dem udtrykt eksplicit: at alle er lige for loven; at domstolene skal
være uvildige; at straffen udelukkende må følge forbryderen og ikke, for
eksempel, medlemmer af hans familie; at der skal skelnes mellem forsætlige
og uforsætlige handlinger; og endelig at straffen skal stå mål med forbrydelsen; den må ikke være værre.
ikke flertallet, når det handler
Det epokegørende i Moseloven er med andre Følg
ondt, og bøj ikke retten, når du
vidner i en strid, ved at hælde til
ord at individet og den frie vilje var blevet opdaget!
flertallets side.
Løsrevet?
2. Mosebog 23:2
Kun Gud kunne herefter straffe sønner for deres fædres forbrydelser
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ne også hadede Gud – men mellem mennesker gjaldt loven individer, uanset hvem man var! Det var samme lov for kongen som for befolkningen, og
der måtte heller ikke gøres forskel på rig og fattig, eller på den fremmede og
landets egne indbyggere. Og selvom der absolut ikke var ligestilling mellem
mænd og kvinder – kun, når det gjaldt strafudmåling, men ikke for eksempel i pengesager – og der absurd nok også var slaver i dét samfund som
den jødiske lov regulerede, så var lovgivningen selv for dem ikke så ringe
endda. I hvert fald ikke, når man sammenligner med, hvad der ellers fandtes på den tid.
Men individet er ikke det eneste epokegørende vi har fra Moseloven.
Selvom Moses – eller hvem det nu var – formentlig havde idéen om ”øje for
øje og tand for tand” fra Hammurabi, så var det nemlig i Moseloven at det
blev formuleret som et principielt ”øje for øje og tand for tand”; altså dels
som et generelt princip der kunne overføres på andre former for skadegørelse eller forbrydelse, dels at der ikke var forskel på, hvis øje det drejede
sig om, og dels at straffen blev reduceret til noget der mindede om forbrydelsen, og at man ikke, for eksempel, måtte straffe tyveri med håndsafhuggelse eller lignende. Hvornår jødedommen så gik over til at betragte ”øje for
øje” som et økonomisk erstatningsprincip frem for et gengældelsesprincip,
det er der til gengæld uenighed om. – Men dét med de generelle principper
er interessant!
Fordi?
Hvad var det for en epokegørende opfindelse som fønikerne lige havde gjort i Kanaans land?
Alfabetet. – Gud havde selv skrevet de stentavler som Moses fik? Skriften
kom fra Gud?
Tavlerne gjorde i hvert fald! Og hvad var mon det væsentligste Gud
kunne sige til menneskene ved hjælp af denne nye opfindelse?
De ti bud?
Ét bud til hver finger på en analfabetisk, ufaglært slavearbejder som
nu skulle til at være fri bonde for første gang i sit liv. Dét er selvforvaltning
der er til at huske!
Det er dét vi med et moderne udtryk kalder et ”pædagogisk værktøj”?
Nemmere kan det ikke blive! – Og på hvilken måde adskiller De ti
Bud sig, ikke alene fra al anden lovgivning i Mellemøsten på den tid, men
også fra stort set alle andre bud i Biblen?
Hvorved de adskiller sig? – De blev skrevet af Gud personligt?
Med Herrens egen håndskrift. Men ellers? Indholdsmæssigt?
De er til at huske? – Ikke at jeg kan huske dem, men som du sagde; der er ti...
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De er formuleret som principper! Ikke konkrete på- eller forbud med
en konkret straf, men som almengyldige retsprincipper der ligger neden
under alt det andet. De er på skrift, og de er formuleret abstrakt:
Jeg er Gud!
Ingen andre guder!
Ingen profan snak!
Hold hviledagen!
Ær far og mor!
Ikke dræbe!
Ikke hore!
Ikke stjæle!
Ikke lyve!
Ikke begære andres ejendom!
Det er lige før man ser Homer Simpson for sig – doh! – tælle på fingrene og
forsøge at huske et eller andet som han ikke kan finde ud af!
Selvom han kun har fire fingre på hver hånd. Til gengæld må man jo
faktisk sige at han overholder alle buddene. – Arh, måske ikke de to sidste.
Så med otte fingre er det ganske godt gået! Doh!
Alle andre kulturer på denne her tid havde selvfølgelig også leveregler som mindede om disse her. Det var jo ikke det rene barbari! Men Moseloven har etik; den har idealer og værdier bag sine påbud og forbud. Og at
samle de vigtigste af dem som et sæt af idealer; dét fundament som ethvert
samfund nødvendigvis må hvile på, hvis det skal fungere, og at formulere
det som abstrakte principper, løsrevet fra konkrete gerninger, dét var der
ikke nogen andre der havde gjort.
Og det kunne kun lade sig gøre på grund af skriften?
Det hænger efter min bedste overbevisning uløseligt sammen. Men
skriften er ikke i sig selv en garanti for noget som helst. Den er kun et værktøj.
Nok om selve loven. Biblens tekst er, som sagt, ikke et historisk dokument i moderne forstand; hensigten med at fortælle beretningerne om Abraham og Moses har aldrig været at dokumentere deres fysiske oprindelse eller
tilværelse i øvrigt, men at formidle et verdenssyn som gav mening. Oldtidens
jøder var ikke historikere, men skabere af en beretning der skulle bekræfte
deres identitet som folk. – Og det sidste er ikke det mindst interessante!
Kollektivt hvem-os?
På græsrodsniveau! Israelitternes identitet og selvforståelse var – fra
og med Moses – at de var en gruppe slaver som på mirakuløs vis havde fået
deres frihed.
Ligesom ham den anden der befriede dem nede i Sumer?
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Lipit-Ishtar? Bortset fra at det var kongens heltehistorie om sig selv,
og vi ved ikke, i hvor høj grad den beretning har været en del af den folkelige klaroverhed. Men dét blev beretningen hos jøderne. Og det er den
tredje ting som er epokegørende: Det gamle Testamente er beretningen om
verdens første folkehøjskole.
Disse ting, som jeg giver dig
Hele Moselovens projekt – først som mundtlig besked om i dag, skal du tage dig
til hjerte.
tradition, senere i nedskrevet form – var at undervise Du skal indprente dine børn dem
israelitterne i, hvem de var og at opstille retnings- og tale om dem, når du sidder i dit
hus, og når du går på vejen, og når
linier for, hvordan de skulle leve deres liv og deri- du lægger dig, og når du står op.
5. Mosebog, 6:6-7
gennem tjene Gud. Dels i form af religiøse ritualer og
regler for, hvordan kulten skulle praktiseres; dels almindelige civilretslige
regler; og dels etiske retningslinier for deres individuelle gøren og laden.
Ikke for kongen, men for Guds og livets og folkets skyld. Heller ikke i form
af ritualer og gudemyter der sikrede en bestemt person kongemagten. Men
ritualer og en gudsopfattelse som sikrede at individet påtog sig ansvaret for
sine egne handlinger over for sine medmennesker og ikke havde andre
guder end den ene Gud som havde skabt verden og givet dem deres frihed.
Gud krævede folkeligt engagement! Himlenes almagt krævede individuelt
ansvar! Ikke for at tjene en herskende klasse, men for at tjene Gud og forbedre menneskenes moral for moralens skyld. Selv de senere israelitiske
konger tjente samme Gud som folket.
Og var ikke selv guder?
Til gengæld var præsterne en klasse eller kaste for sig selv, og præsterne tilhørte kun én bestemt slægt, og efterhånden fik de tiltusket sig en ret
lukrativ position. Så på den måde var der alligevel forskel på folk, men
sammenlignet med de øvrige samfund i området var folket og herskerne
ligestillede, og senere i historien var det ligefrem profeternes opgave at kritisere magthaverne.
§ 195: If a son has struck his
shall cut off his hand.
At der desuden er en masse barbariske regler father, theyThe
Code of Hammurabi
Ancient Near Eastern Texts
indimellem i Moseloven, dét må man tilskrive den
Pritchard, 1950
tid som teksten trods alt er blevet til i. Heller ikke Det
Den, der slår sin far eller mor, skal
gamle Testamente er jo blevet til i et vakuum. Men sandelig dø.
2. Mosebog, 21:15
dér, hvor vi synes at reglerne er barbariske, det er jo
§ 9: If a seignior laid hands on
netop dér, hvor Moseloven minder om sin samtid. the wife of another seignior,
treating her like a young
Det er alle de memer som var nye; dét menneskesyn thereby
child, when they have prosecuted
og den etik som var unikke for jødedommen som vi him and convicted him, they shal
cut off one finger of his. If he has
andre har valgt at kopiere. – Hver gang kritikken kissed her, they shall draw his
hagler ned over Israel, er det altså i virkeligheden, lower lip along the edge of the
blade of an ax and cut it off.
fordi vi tænker jødisk.
The Middle Assyrian Laws
Ancient Near East Texts
Pritchard, 1950
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Ellers havde vi bare syntes at deres behandling af palæstinenserne var fjingfjong?
Vi har vores etik og menneskesyn fra kristendommen, og den har det
fra jødedommen. Uden det jødiske tankegods ville der ikke have været én
af os andre der ville have løftet så meget som et øjenbryn i forbindelse med
hverken israelske bosættelser eller besættelser eller i forbindelse med palæstinensisk terror. Så ville vi såmænd blot have sørget for at holde med den
der var stærkest. – Og håbet på at det ville give billigere olie.
Jeg er simpelthen sovset ind i jødiske memer?
Og det mest mærkværdige ved det hele er at jøderne har gjort, hvad
de kunne for at holde det hele for sig selv. Den eneste jøde som har arbejdet
målrettet for at sprede de jødiske tanker uden for jødedommen – i hvert fald
den eneste vi kan dokumentere på skrift – det var Paulus.
Som havde et eller andet med kirken at gøre?
Som var ham der omformulerede Jesu livs- og lidelseshistorie til en
myte der gav religiøs mening. – Men vi skal ikke fortabe os i kristendommen nu, vi skal nemlig lige blive lidt ved jøderne og deres gudsbegreb.
Fordi vi også har monoteismen fra dem?
Gud skaber sig
Der er nemlig mange bibelforskere der har hæfvoice that spoke to Avram was
tet sig ved at ”Abrahams Gud” var én gud blandt The
his patronal god; and in Avram’s
mange guder, og altså ikke, i begyndelsen, den eneste mind he may not have been, to
begin with, much different from
Gud i verden. Blandt andet har man påpeget at Abra- Lugalbanda, Gilgamesh’ patronal
whose statue Gilgamesh
hams gud havde mange lighedstræk med andre no- god,
anointed for good luck. There were
madestammers guder, men at Abraham så at sige many gods, but each human being
had a guardian spirit—an ancestor
”nøjedes” med én, som så til gengæld var den mæg- or angel-charged with taking
special care of him.
tigste. Dét har de absolut en pointe i, bibelforskerne!
Thomas Cahill
The Gifts of the Jews, 1998
Men fra og med Moses er der ingen tvivl om at
israelitternes Gud begyndte at ligne den usynlige, skabende almagt som vi
nok mere identificerer som Gud eller Allah i dag.
Altså ikke den gamle hvidhårede mand med det store skæg?
Som gik rundt i Edens Have og var vred. Gud ændrer figur i løbet af
Det gamle Testamente. Ligesom Abraham repræsenterer en ny type menneske, og vi ser en udvikling af individernes selvklaroverhed hele vejen igennem Det gamle Testamentes beretning, så muterer Gud også. Og påvirkningen er formentlig gensidig.
Det interessante med monoteismen er nemlig at den formentlig har
betydning for tankerne om individet. Spejlsiden af det selvklarovre, individuelle hvem-jeg er monoteismen; og spejlsiden af monoteismen er individet; det løsrevne hvem-jeg. Det enkelte menneske som står over for én per© Lene Andersen, december 2015, andersen@andersenske.dk
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sonlig Gud. Abraham og hans efterkommere opfandt monoteismen og samtidig med den, det enkelte menneskes personlige ansvar og gudsforhold.
Det var derfor Abraham kunne tale med Gud personligt. Det var derfor, det
var Abrahams individuelle valg, om han ville følge Guds ordre om at ofre
Isak eller ej. Og beretningen om Kain og Abel fortæller det samme: Kain
slog selv sin bror ihjel, og det var også ham selv der bagefter stillede spørgsmålet ”Er jeg min brors vogter?”.
Og det var han så?
Det er netop dét, der er pointen! Vi har fået det individuelle valg, og
så må vi også stå personligt til ansvar for det. Ikke mere totemisme, ikke
mere mana, og ikke mere spørgen shamaner til råds!
Men der er endnu en ting som er i monoteismen og Biblens Gud, og
som ikke fandtes i mytologierne med flere guder: Gud selv – eller i hvert
fald vores begreb om ham – udviklede sig også til en kompleks og sammensat figur; et selvklarovert hvem-jeg, efterhånden som han interagerede med
verden.
Ligesom os selv?
Netop; i løbet af Det gamle Testamentes beretning. – Hvordan præsenterer Gud sig, da han viser sig for Moses som en brændende tornebusk,
og Moses vil vide, hvad Gud hedder?
Så sagde Mosheh til Gud: Når jeg
nu kommer til israelitterne og siger
Kalder jøderne ikke deres Gud for Jahve?
til dem: Jeres fædres Gud har
Men det er ikke dét navn Gud selv giver. ”Jeg sendt mig til jer, og de så siger til
Er” kalder Gud sig. ”Sig til israelitterne at ”Jeg Er” mig: Hvad er Hans navn? Hvad
skal jeg så sige til dem?
har sendt mig!” Det er ikke blot menneskene som bli- Dertil sagde Gud til Mosheh:
Ehejeh asher ehejeh!
ver selvklarovre og får et personligt ansvar, deres
Jeg er som (jeg) er!*
Gud gør det også! De israelitter som Moses skulle tale Og Han sagde: Således skal du
sige til israelitterne: Ehejeh har
til, var vant til guder der hed noget konkret: ”Isis”, sendt mig til jer.
2. Mosebog 3:13-14
”Marduk”, ”Horus”; ligesom Odin, Zeus og Tor. Den * jf. Bibelselskabet:
Gud Moses skal overbevise dem om, hedder ”Jeg Er”! ”Jeg er den, jeg er!”
Bent Melchior:
Temmelig abstrakt? – Især i betragtning af, hvor jf.
”Den uafhængige og uforanderlige!”
nyt fænomenet har været?
jeg har naturligvis oversat
Ikke noget at sige til at de støber en uskyldig –detMen
på den rigtige måde.
JK
lille guldkalv i smug, så snart Moses vender ryggen
til! Pointen er feset fuldstændigt hen over hovederne på flertallet af dem!
De har stadig været barnlige hvem-jeger som var defineret af flokken?
Og der er endnu en ting i monoteismen som ikke optræder i mytologierne med flere guder; en ting som der er en tidligere jesuit fra Los Angeles
– Jack Miles hedder han – der har opdaget, og det siger virkelig noget om
pubertetsepoken og videreudviklingen af hvem-jeget!
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Miles har skrevet en fremragende bog som hedder ”God – a Biography”;
i den undersøger han Vorherre som en dramatisk karakter, sådan som Gud
optræder i Det gamle Testamente gennem sine tanker og sine handlinger.
Hvordan ”dramatisk karakter”?
plot begins with God’s desire for a
Ligesom man ville gå til Hamlet, for eksempel, The
self-image. It thickens when God’s selfog spørge til teksten og til figuren Hamlet ”Hvorfor image becomes maker of self-images,
and God resents it. From this initial
gør han sådan der, dér? Hvorfor føler han sådan der, conflict others emerge. The plot reaches
its crisis when God tries and fails to
dér?” og så videre. Miles kigger på figuren Gud og conceal his originating motive from a
prøver at trænge ind til Guds motiver, Guds karak- single physically ravaged but morally
aroused exemplar of himself.
Jack Miles
ter, Guds væsen som menneske. – Vi er jo trods alt,
God a Biography, 1995
ifølge Guds eget udsagn, skabt i hans billede...
Og én af de interessante pointer som Miles kommer frem til, det er at
hvor polyteismen tillod de forskellige guder at blive vrede på hinanden, fordi de hver især repræsenterede et enkelt aspekt af den menneskelige natur,
så er Vorherre – netop, fordi Gud er den eneste gud på banen – nødt til at
forholde sig til sine egne valg og gerninger som en indre konflikt. Først
skabte Gud mennesket, og bagefter forbryder de sig mod hans regler. Hvad
skal Gud stille op? Straffe dem? Han smider dem ud af Paradiset. Men så er
han alligevel ked af at de har det så slemt, og så laver han tøj til dem, fordi
de er nøgne og fryser.
...because capitalism and commuGud bliver et moderne menneske?
nism are processive faiths without
a God, each is a form of madness –
Godt set, ikke? Det gamle Testamente er histo- a fantasy without a guarantee.
rien om det splittede, løsrevne, individuelle, selvklar- Democracy, in contrast, grows
directly out of the Israelite vision
ovre hvem-jeg. Både menneskets og Guds.
of individuals, subjects of value
because they are images of God,
Måske, jeg skulle se at få læst lidt i den Bibel der?
each with a unique and personal
destiny.
Den er bedre end Karl Marx, du!
Thomas Cahill
Endnu en ting, nemlig, som udkrystalliserer
The Gifts of the Jews, 1998
sig af denne her erkendelse, det er opdagelsen af Mennesket. Og dermed
Medmennesket. Det gamle Testamente er vidnesbyrdet om selve begrebet
”menneske”. Som betegnelse for hele arten. Ikke blot for en bestemt gruppe
eller de folk vi selv tilhører og allerede kender i forvejen, men os alle sammen.
I modsætning til egypterne og deres opfattelse?
Bingo! Samtidig med at der er individuelle folkeslag med hver deres
historie og karakter; israelitterne, hittitterne, egypterne og babylonierne for
eksempel, så er der også noget fællesmenneskeligt.
Både-og?
Både det fælles humane, og det partikulære der giver identiteten;
”hvem-os’et”. Og det er faktisk det mest mærkelige ved Abrahams historie,
især hvis han ikke har eksisteret.
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I den selv samme paragraf, hvor det
Hvorfor det?
bestemmes, at den israelske afgudsNetop fordi han skildres som et helt alminde- dyrker skal straffes med døden (2.
ligt menneske, hverken mere eller mindre. Som du Mosebog 8:20-21), er der sørget
selv nævnte med egypterne, så var det en ganske ud- for, at udlændingen ikke ødelægges
eller undertrykkes med lovenes magt.
bredt tanke at ens folk var gudernes udvalgte, og dét Jeg indrømmer at de syv folkeslag,
var man, fordi guderne havde skabt ens eget folk som besad den jord, der var lovet til
først. Man nedstammede fra guderne – deraf ens israelitterne, skulle udryddes fra
grunden; noget der imidlertid ikke
særlige position i verden – og alle andre var skabt blev gjort, fordi de var afgudsdyrkesom sådan en slags secunda-vare. Men israelitterne re. Hvis det havde været tilfældet,
hvorfor skulle moabitterne og de annedstammede ikke fra guderne; alle mennesker var, dre afgudsdyrkende folk så skånes?
John Locke
ifølge deres myte, skabt i den samme Guds billede og
Et brev om tolerance, 1689
alle mennesker nedstammede fra de samme to mennesker: Eva og Adam. Og israelitterne nedstammede fra et helt almindeligt
ægtepar, Sarah og Abraham; to mennesker. Og kun hvis de opførte sig på en
ganske bestemt måde, kunne de regne med Guds beskyttelse; herunder at
beholde det land som de erobrede. Det er dét der er interessant; deres forbud mod at blande sig eller gifte sig med de omkringboende stammer
skyldtes ikke at hittitterne, moabitterne, og hvad de nu hed alle sammen,
var af en anden art end dem selv. Faktisk bliver der slet ikke givet nogen
forklaring på, hvorfor nogle folk skulle udryddes og andre ikke. – Så man
kunne muligvis mistænke Biblens forfattere for at have strøet lidt guddommelig intention ud over begivenhederne, post factum.
Men hvis Sarah og Abraham ikke har levet, er det med andre ord dybt
mærkværdigt at israelitterne ikke også bildte sig ind at de nedstammede fra
guderne, når de nu ligefrem så sig berettigede til at rydde andre af vejen.
For det var dét, der var det normale?
Dersom I nu vil høre godt på mig
Og det er i virkeligheden mit stærkeste argu- og tage vare på min pagt, så skal I
være særlig dyrebare for mig
ment for at Abraham og Moses har eksisteret: Hvis de blandt alle folkene, for mig tilhører
ikke har levet, hvorfor har israelitterne så ikke, lige- hele jorden.
I skal være mig et rige af præster
som alle andre, opfattet sig selv som dem der blev og et helligt folk! (...)
2. Mosebog 19:5-6
skabt først? Hvorfor er der nogen der har taget sig dét
besvær at bilde dem ind at de først nedstammede fra en nomade og dernæst
fra en flok slaver – hvis det var påhit, så kunne man vel have fundet på noget
mere flatterende, når man nu var i gang? – og hvorfor har man bagefter givet
dem den fuldstændigt bizare opgave at tro på en Gud som ingen kunne se?
Det giver ingen mening?
For den tids mennesker har det været det rene glade vanvid. – Den
usynlige Gud skabte verden, skabte mennesket og satte historien i gang, og
først da det hele var godt i gang, udvalgte Gud et folk. Ikke til bestemte
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privilegier, men til bestemte pligter og til at holde en lov som i øvrigt var
kropumulig. Det er altså en dybt mærkværdig historie, ikke mindst fordi den
gør alle mennesker til jævnbyrdige individer.
drejer det sig imidlertid om
Og så ved jeg i øvrigt godt – og det kan du lige Her
“mennesket”, og med den nævnte
så godt få med på optagelsen dér med det samme, tendens hos “primitive” folk er det ikke
overraskende, at de havde svært ved at
selvom du formentlig ikke aner et pløk om, hvem jeg formulere et abstrakt ord som
De kunne nok finde på
taler om – at teologen Johannes Sløk i én af sine bøger mennesket.
ord, der betød menneske, men at der
– ”Opdagelsen af Mennesket” hed den faktisk – skrev findes en abstrakt fællesbetegnelse for
alle mennesker i alle situationer og af
at Jesus var den første der indså at vi alle sammen er alle nationaliteter, varede et godt
stykke tid for dem at forstå.
de samme mennesker. Pjat med ham! Jødedommen
Johannes Sløk
Opdagelsen af Mennesket, 1996
vidste det udmærket, længe før Jesus! Adam betyder
nemlig slet og ret ”menneske” på hebraisk, og han var ikke jøde.
Hvad var han så?
Menneske, din fjums! Det samme var Noah som ifølge den jødiske
mytologi blev far til alle menneskene anden gang jorden skulle befolkes. Og
tankegangen om individet blev søsat med Abraham. Eller i hvert fald med
historien om ham.
Du kunne i virkeligheden kalde det den ”indoeuropæisk-semitiske abrahamitisk-vediske kulturkreds”?
Altså alle os der går med armbåndsur, ser os en ekstra gang i spejlet,
inden vi går ud ad døren om morgenen, kører karriereræs for at realisere os
selv, sparer op til pensionen, og tænker ”gad vidst, hvad dagen vil bringe i
dag?”, vi er Abrahams memetiske efterkommere! – Det gamle Testamente
siger at alverdens folkeslag skal velsignes i Abrahams navn. Jeg ved så ikke
lige, hvor stor en velsignelse det er, men abrahamitisk, det er det i hvert
fald!
Hvornår blev spejlet opfundet?
Mennesket
Ha! Godt spørgsmål. Samtidig med at man
spejler sig
fandt ud af at polere bronzen, formentlig. Men hvorPå den dag fjerner Herren deres
når blev det hvermandseje? Godt spørgsmål! Der pynt: Ankelkæder, soltegn og
månetegn, øreringe, armbånd og
findes egyptiske håndspejle fra 700-tallet, og profeten slør, hovedklæder, ankellænker,
Esajas har vist også et spejl med ét eller andet sted på brystbånd, lugtedåser og amuletter, fingerringe og næseringe,
en liste over forfængeligt tingeltangel. Og der er to festklæder, kapper, slag og tasker,
og sjaler.
Esajaser; den første plejer at blive dateret til omkring spejle, kjortler, turbaner
Esajas 3:18-23
700-tallet, den anden i 500-tallet.
Hvad kom så først: spejlet eller den reflekterede selvklaroverhed?
Folk må jo have set sig selv før, i en vandoverflade for eksempel, så
det har næppe været spejlet der ledte til selvrefleksionen; det har formentlig
mere været den nye form for selvklaroverhed som kulturen skabte der har
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fremtvunget behovet for spejle. Uden et selvklarovert behov for at vide,
hvordan man selv ser ud, har der ikke været incitament til at bruge dyr
bronze til den slags ”pjat”. Og de som havde et spejl, har været erkendelsesmæssige lysår foran de som ikke havde et spejl. Spejlet og den nye selvklaroverhed har formentlig hjulpet hinanden på vej. Ligesom hønen og
ægget. Men fundene af spejlene og referencerne til dem i litteraturen viser
selvfølgelig at selvklaroverheden havde fået en klarover rolle i kulturen.
Også hos egypterne. I hvert fald i 700-tallet. – Og apropos dét, så var det
måske meget godt lige at få sat ord på, hvornår Det gamle Testamente
egentlig blev skrevet ned.
Biblen var en mundtlig tradition først? Og det er i
Hvordan blev Det
virkeligheden først fra dét tidspunkt, hvor den var skrevet
gamle Testamente
ned at vi kan sige noget om teksten ud fra et historisk peregentlig til?
spektiv?
Oprindelig mente man at De fem Mosebøger In the eleventh century, Isaac ibn
Yashush, a Jewish court physician of a
var skrevet af Moses selv. Det var derfor de fik nav- ruler in Muslim Spain, pointed out that a
net Mosebøgerne. Men fra og med 1000-tallet – altså list of Edomite kings that appears in
Genesis 36 named kings who lived long
efter år 1 – begyndte, i første omgang jødiske teologer, after Moses was dead. Ibn Yashush
senere også de kristne, at tvivle på den historie. Og i suggested that the list was written by
someone who lived after Moses. The
1800-tallet kom så de endelige argumenter og beviser response to his conclusion was that he
was called “Isaac the blunderer”. (...)
for at det ikke kunne være tilfældet.
Dét som har været den mest udbredte teori om Mosebøgernes tilblivelse – og som formentlig stadigvæk er det – dét er at de fem Mosebøger er
sammensat af fire eller fem forskellige skriftlige kilder som så er blevet redigeret sammen til den tekst vi kender i dag. Det er altså ikke sådan at Første
Mosebog blev skrevet ned i sin helhed, så Anden Mosebog og så videre.
Tværtimod er alle fem bøger, hver især, sammenflikket af tekster fra to eller
flere af de oprindelige kilder. – Det er derfor der er så mange af historierne i
Mosebøgerne som optræder to gange. For eksempel er der én skabelsesberetning, hvor Gud skaber verden på seks dage og hviler på den syvende.
Og lige bagefter kommer den beretning, hvor Gud skaber verden og bagefter
sætter mennesket i verden; først Adam, så Eva.
De hænger i virkeligheden slet ikke sammen?
Det er to forskellige mundtlige traditioner som In the fifteenth century, Tostatus, bishop
er blevet skrevet ned hver for sig, formentlig i 900- of Avila, also stated that certain passages, notably the account of Moses’ death,
700-tallet, og først senere, da de fem Mosebøger blev could not have been written by Moses.
Richard Elliott Friedman
flettet sammen, blev begge skabelsesberetninger fletWho Wrote the Bible, 1987
tet ind i hinanden. Formentlig i 500-tallet eller 400tallet. – Altsammen før år 1.
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Så historien om Abraham og Moses kunne lige så godt være ”Kong Christian
X til hest”? – Med gul stjerne på jakken og det hele?
Historien om Abraham og den om Egypten og Moses og De ti Bud og
skriften og vandringen i ørkenen og erobringen af Kanaans land, og hvad
israelitterne i øvrigt gik og foretog sig, har også været en gang igennem mytologiseringens selvforståelsesfilter. Det er de væsentlige teologiske pointer
som teksten handler om. Det er ikke historie i videnskabelig forstand. Men
beretningen har et historisk back drop som vi kalder det i filmsproget. Israelitterne tolkede deres egen historie som Guds indgriben i verden. Dét de
skrev, var en beretning som gav teologisk, moralsk og identitetsmæssig
mening. Og – ikke mindst – politisk mening. De fem Mosebøger indeholder
i høj grad, hvad præsterne i Jerusalem i 6-500-tallet gerne ville have at religionen skulle bestå af! – Specielt hvad angår folkets forhold til præsterne...
Skellet mellem teologi, mytologi, historie og Historie fandtes simpelthen ikke; ”historie” med lille begyndelsesbogstav i betydningen story, og
”Historie” med stort i betydningen history var ét fedt! Så langt var deres
begrebsmæssige strukturelle dybde ganske enkelt ikke nået endnu.
Og vores eget sprog er ikke komplekst nok til at skelne mellem ”story” og
”history”?
Til gengæld har vi så ordet ”beretning”. – Men der er faktisk et meget
simpelt bevis på at Mosebøgerne ikke kan være historisk korrekte, og dermed
at kreationisterne og Intelligent Design-folkene godt kan pakke deres skabelsesberetning ned i skoletasken og fjerne den fra biologilokalet omgående!
Og det er?
Også Tzillah fødte børn: TuvalJernet. Det blev tidligst udvundet i 1500-tallet Kajin, som smedede alle slags
kobber- og jernredskaber,
og slog først kulturelt igennem i form af Jernalderen skarpe
og Tuval Kajins søster, Na’amat.
1. Mosebog, 4:22
omkring år 1000. Jernet står nemlig nævnt allerede i
1. Mosebog, kapitel 4, længe, længe før Abraham! Faktisk kan hverken Moses
eller Abraham have kendt til jern, men gennem samtlige Mosebøger bruger
folk jern som den naturligste ting af verden!
Mosebøgerne stammer simpelthen fra Jernalderen?
Og, konge af Bashan, var den
Hvilket også er dét der afspejler sig i geogra- eneste tilbagblevne af refaitterne.
Hans seng, en jernseng, kan vist
fien i beretningerne. Når Moses og hans folk kunne findes i ammonitternes by Rabbah;
flygte ”fra egypterne til Sinaiørkenen og Kanaans den er ni alen lang og fire alen
bred, hvor en alen svarer til
land”, så var det, fordi Egypterne efter 924 ikke læn- længden af en mands underarm.
5. Mosebog, 3:11
gere var i Kanaan og kun i en lille del af Sinai.
Det kan godt være at baggrunden for israelitternes beretning om sig
selv er ældre end år 1000, men den nedskrevne tekst er yngre end år 700, for
den er skrevet, så geografien gav mening for folk i 600-tallet eller senere!
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De mange folkeslag, patriarkerne
Hvor er det vildt!
(Abraham, Isak og Jakob) møder – for
Og alligevel er der sammenfald mellem den bi- eksempel filistrene – fandtes også
i Kanaan mange århundreder
belske beretning og historiens faktiske gang som gør først
senere. De geografiske steder passer
at man heller ikke bare kan afvise Det gamle Testa- heller ikke. Mange var slet ikke beboelige dengang.
mente som værende uden hold i virkeligheden. Med Det var de derimod alle omkring 600før Kristus.
Abraham passer beretningen jo ualmindeligt godt til tallet
”Jeg kan ikke sige, om der engang har
det geopolitiske billede omkring Hammurabi og hans været en eller anden forfader ved
navn Abraham”, siger Israel Finkelbabyloniske imperium. – Med mindre det bare var stein, ”men jeg kan slå fast som arkæolog, at historien i Bibelen ikke kan
erindringen om Hammurabi og hans imperium der have foregået på hans tid. Til gengæld
havde overlevet i befolkningen helt op i jernalderen, ligner den på en prik en fortælling,
som man ville designe en langt over
hvor man så har berettet historien om Abraham. 1.000 år senere, netop da teksterne i
Bibelen blev skrevet sammen og
Hammurabi satte sig jo faktisk dybe spor i folks erin- redigeret”.
De graver i Bibelens fundament
dring med sin lov og sit imperium.
Politiken, 8. juli 2006
Samtidig står der i Biblen at Abraham havde
både geder og kameler, og normalt mener man ikke at kamelen blev taget i
brug som pakdyr før år 1000.
Uorden i rækkefølgeligheden med andre ord?
I den grad!
Men dét med de to mundtlige traditioner som blev skrevet ned hver
for sig, er interessant. – Og nu bliver det nørdet!
Kan det blive værre?
Tak! – Den første jødiske konge var Saul som indstiftede kongeriget
Judah omkring år 1000. Mener man. Efter ham kom Kong David, og David
blev efterfulgt af sin søn Salomon. – Salomon er især kendt for historien om
de to kvinder der skændtes om, hvem der var mor til et spædbarn, og Salomon foreslog at man bare kunne skære spædbarnet over.
Hvorefter den falske mor sagde OK, og den rigtige mor skreg at så måtte den
anden kvinde hellere få barnet?
Nu vælter bibelkundskaben lige pludselig ud af hende! – Det er nemlig rigtigt. Det andet Salomon er næsten lige så kendt for, dét er at det var
ham der byggede det første tempel i Jerusalem, og at byggeriet var så dyrt
og betød så store skatteopkrævninger at folket blev skide sure på ham. Men
da templet først var bygget, så var de glade for det alligevel! – Nogenlunde
ligesom dengang vi andre skulle have Storebæltsbroen.
Da Salomon døde i 922 var dét med skatteopkrævningen alligevel
blevet for meget for 10 af de 12 jødiske klaner, så de løsrev sig fra det fælles
kongedømme Judah og oprettede kongedømmet Israel. – Nu var der altså
to jødiske kongedømmer Judah og Israel, og tilsammen udgjorde de to
kongeriger nogenlunde dét areal som er Israel i dag.
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Men år 722 erobrede Assyrerkongen Sargon II Israel og sendte hele
intelligentsiaen i eksil i Babylon. – Og Babylon var hvor?
Irak? Mesopotamien?
Langt væk, og også deromkring, hvor Abraham havde startet sin rejse
i sin tid. – Og nu kommer vi så til dét med de to mundtlige traditioner:
Man mener at de to bibelske beretninger blev skrevet ned i henholdsvis Israel og Judah. Ergo må i hvert fald teksten fra Israel være skrevet ned
inden år 722, hvor assyrerne erobrede landet.
Og teksten fra Judah må være skrevet ned, inden det assyriske imperium kollapsede i 600-tallet, hvor jøderne fra Israel vendte tilbage fra Babylon og slog sig ned i Judah.
Så fra og med 600-tallet har der altså formentlig eksisteret de to forskellige skriftlige varianter af bibelhistorierne. – Og nu kommer så det nørdede:
Grunden til at man mener at det er to forskellige tekster som er blevet
flettet sammen, dét er at i teksten fra Israel blev Gud kaldt for Elohim, og i
teksten fra Judah blev Gud kaldt Jahve.
Elohim er et semittisk ord som betyder Gud
Gud og Herren
eller ”guderne” – det er den samme ordstamme du
Da Avram var nioghalvfems år
finder i Allah som betyder Gud på arabisk.
gammel åbenbarede Herren sig for
Avram og sagde til ham: Jeg er den
Det er konsonanterne l og h der betyder Gud?
almægtige, Gud! Gå ad mine veje
Det er den lille strubelyd ”alef” plus l og h der og vær fuldkommen!
Så vil jeg sætte min pagt mellem
betyder Gud. Du finder også navnet El, som betyder mig og dig, og jeg vil gøre dig
meget, meget talrig.
gud. – Jævnfør historien om Isra-El.
Da knælede Avram med ansigtet
Jahve kommer af det verbum der betyder ”at mod jorden, og Gud talte til ham.
1. Mosebog 17:1-3
være” – det var dét ord vi havde tidligere foran tornebusken, da Gud sagde at han hed ”Ehejeh”; ”Jeg er”. Men jøderne udtalte
ikke navnet Jahve, for det var det alt for helligt til, i stedet sagde man Adonai.
Adonai betyder far eller herre på hebraisk, og man kan simpelthen
læse de fem Mosebøger og se, hvordan beretningen om Gud og beretningen
om Herren er flettet sammen til én historie.
Og Gud åbenbarede sig for Mosheh
Gudherren?
og sagde til ham: Jeg er Herren.
2. Mosebog 6:2
Som han så er blevet til, ja: Gud, Herren; Væren!
– Kær Far har mange navne...
Nu boede der altså både jøder fra Israel og jøder fra Judah i kongeriget Judah, men i 586 kom babylonerkongen Nebukadnezar II og smadrede
hele molevitten, inklusive Salomons tempel i Jerusalem, og så sendte han
også den jødiske intelligentsia i eksil i Babylon.
Ligesom ham den anden? Fordi han ville underminere samfundet? – Samme
metode som Stalin brugte i Polen og Baltikum?
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Der er vist aldrig nogen der har beskyldt kom- I perserkongen Kyros’ første regeringsår vakte Herren perserkongen
munisterne for at være synderligt originale!
Kyros’ ånd, for at Herrens ord ved
kunne opfyldes.
Men Nebukadnezars imperium varede ikke Jeremias
Kong Kyros lod karrene fra Herrens
længe, for i 539 blev han besejret af perserkongen tempel hente; dem havde Nebukadnesar taget fra Jerusalem og
Kyros, og Kyros gav jøderne lov til at vende hjem, og anbragt i sin guds tempel. Nu lod
Kyros dem hente og
så genopbyggede de Judah og Jerusalem, og de be- perserkongen
overdrog dem til skatmesteren Mitredat, som lavede en fortegnelse
gyndte at bygge et nyt tempel omkring år 516.
over dem til Sheshbassar, Judahs
Og perserne var dem i det nuværende Iran?
fyrste.
Ezras Bog, 1:1 + 1:7-8
Hr. Ahmadinejad synes ikke rigtigt at have sin
forgængers storsind...
Da den syvende måned kom, og
havde bosat sig i
Men i 400-tallet var der nogle kvikke hoveder israelitterne
byerne, samledes hele befolkblandt jøderne – muligvis profeten Ezra – som tænk- ningen, alle som én, på pladsen
foran Vandporten, og de bad Ezra,
te: Vi må hellere se at få skrevet vores historie ned og den skriftlærde, hente bogen med
lov, den lov Herren havde
få flettet vores to skrevne historier sammen, så folk Moses’
pålagt Israel. (...)
kan hitte rede i beretningen! Og vi må også hellere få Ezra åbnede bogen i hele folkets
påsyn, for han stod højere end
skrevet vores lovgivning ned, så vi har styr på den, hele folket, og da han åbnede den,
rejste alle sig. Ezra priste Herren,
og folk kan lære at holde den!
den store Gud, og hele folket
Det vil sige at de fem Mosebøger som vi ken- svarede med løftede hænder:
”Amen, amen” og kastede sig til
der dem i dag, består af i alt fire eller fem kilder som jorden for Herren.
Nehemias’ Bog 8:1-2 + 5-6
er flettet sammen: Elohim-teksten, Adonai-teksten, alle
de konkrete civil- og strafferetslige lovparagraffer, alle de religiøse lovparagraffer og alle retningslinierne for offergudstjeneserne i templet i Jerusalem.
Det tog sin tid, hva’?
Det gør det, når man skal koge 3.000 års erfaringer og historie og mytologi sammen til en Maggi-terning! Og huske at få alle fornyelserne med.
Det interessante ved de konkrete civil- og § 10: If anyone batters a man so
strafferetslige lovparagraffer det er at de i så høj grad that he falls ill, he shall take care
of him. He shall give a man in his
ligner Hammurabis lov og de andre love i området stead who can look after his
until he recovers. When he
på samme tid. Nogle gange er Moseloven direkte house
recovers, he shall give him 6
afskrift, andre gange kan man genkende spor fra én shekels of silver, and he shall
also pay the physician’s fee.
af de andre love, men det er tydeligt at der er sket en
The Hittite Laws – before 1200 BCE
Ancient Near Eastern Texts
fortolkning som lige giver paragraffen et twist. – Som
Pritchard, 1950
regel til det bedre; i en mere human retning, men Når der opstår strid mellem mænd,
og den ene slår den anden med en
også nogle gange mindst lige så barskt!
sten eller med knytnæve, dog ikke
Og nu har jeg hele beretningen stående hjemme på så at han dør, men han må holde
sengen, hvis han så igen kan stå
bogreolen...
op og gå på gaden ved hjælp af sin
stok, så skal den, der slog, gå fri;
Sammen med Robinson Crusoe og Karl Marx.
dog skal han betale ham for tabt
En ting der taler for at beretningerne om Abra- arbejdsfortjeneste, og for at han
ham, Isak og Jakob i en vis grad er historiske, det er skal blive helt rask.
2. Mosebog, 21:18-19
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for det første at de ikke har paralleller i nogen andre kulturer i området, og
historien om et folk der nedstammer fra slaver, er også ret original.
For det andet borger det for troværdigheden at de to væsentligste
kilder, Elohim-teksten og Adonai-Jahve-teksten, både har mange ligheder
og mange forskelle. Lighederne viser at de har en form for fælles oprindelse; forskellene viser at oprindelsen har ligget langt tilbage i tiden og har nået
at mutere uafhængigt af hinanden, inden de blev skrevet ned. – Og tættere
kan man nok ikke komme det!
Oprindelsen fortaber sig i det dunkle?
Indtil videre, ja. Men så er alle de tekster som følger efter Mosebøgerne; Dommerbøgerne og Kongebøgerne for eksempel, de er til gengæld skrevet ned tættere på de begivenheder de beskriver; i 900- til 400-tallet, og de
store profeter; blandt andre Esajas og Ezra og Nehemias er også fra den tid.
Profeterne var dem der omformulerede jødeVe jer, der giver onde love og uddommen til et spørgsmål om etiske samfundsnormer steder uretfærdige forordninger for
at afvise de svages sag og berøve
og individuel moral, snarere end den ritual- og offer- mit folks hjælpeløse deres ret, for
religion som Moseloven så detaljeret giver anvisnin- at udbytte enker og udplyndre de
faderløse.
ger på. Jøderne kunne jo ikke finde ud af at holde
Esajas 10:1-2
loven, derfor gav profeterne det umoralske samfund grovfilen; selv kongerne blev revset for deres umoralske livsstil. – Og hvad der er ikke mindre imponerende: profeterne slap godt fra det!
At modsige kongerne? – Ytringsfrihed?
Ikke for hvem som helst, og heller ikke for hvad som helst. Men det
mærkelige ved jødedommen er, for det første, at der var nogen som skrev
alle fejlene ned – både kongernes og folkets fejl – for det andet, at de ligefrem kanoniserede teksterne!
gang jeg havde til hensigt at
Desværre er den kristne udgave af Det gamle Hver
forstå visdom og få indsigt i den
Testamente ikke ordnet kronologisk, på samme måde plage, der forekommer på jorden –
hverken dag eller nat får man søvn
som jøderne har rækkefølgen i deres Bibel, så i den i øjnene – da indså jeg om alt det,
kristne Bibel kan man ikke umiddelbart se at Jobs Bog Gud gør, at mennesket ikke kan
finde ud af det, der sker under
og Prædikerens Bog er nogle af de yngste tekster; for- solen. Hvor meget mennesket end
slider og søger, finder det ikke ud
mentlig er de fra 300- eller 200-tallet. Og dét som er af det. Og selv om den vise siger,
sjovt ved især Prædikerens Bog, det er, hvor tydeligt at han forstår det, kan han ikke
finde ud af det.
Prædikerens Bog 8:16-17
det moderne, selvklarovre og ikke mindst frustrerede
menneske nu virkelig var udviklet fuldt ud. Det nærmest springer ud af
teksten, hvordan prædikeren deler menneskets vilkår med os. Med mere
end 2.000 års afstand.
Så det korte af det lange er at vi ikke kan bruge Biblen som et historisk dokument?
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Hverken til skabelsesberetningen eller til dét der kommer efter. Men
vi kan lære noget om, hvordan folk tænkte og forstod verden på dét tidspunkt, hvor den blev skrevet ned. Og vi kan – qua tekstens mange lag og alt
det stenalderguf som findes i den – konstatere at den har meget gamle rødder, og rummer en stor klans erfaringer og fortællinger om sig selv generation efter generation. – Var der i øvrigt ikke en ting du helt glemte at skrige
op over for, da vi talte om de ti bud?
Hvad?
En ting som ligger dig frygteligt på hjerte?
Jeg er ved at være lidt træt, så det kan godt være at jeg liiiige overså en
detalje... Kan vi ikke tage en pause? – Jeg ved godt at Margit kommer om lidt og
sender mig hjem, men jeg er simpelthen nødt til at tisse – øl og kaffe, du ved...
Hvad siger du til så også at hente et stykke choReklame:
kolade i automaten?
Trænger du også til at tisse?
Du er lige så træt?
Skyldes det øl?
Jeg kan godt mærke at jeg ikke er teenager læn- Her kommer en historie om øl:
Øllet blev opfundet af old-irakergere, i hvert fald!
ne, og egypterne fremstillede det
Jeg skal nok sørge for at de ikke får øje på mig...
også!
Ellers må vi fortsætte i morgen.
Øllet blev sidenhen meget popu– Smut for helvede!

lært i Danmark; så populært faktisk, at en brygmester ved navn
Jacobsen tjente en formue på sit
bryggeri Carlsberg.
En del af formuen brugte han på
Ny Carlsberg Glyptotek, som
han fyldte med hjemkøbte oldtidsfund fra bl.a. Egypten og Irak.
Derfor kan du, midt i København,
gå ind og se den mest fantastiske
samling af oldsager fra hele den
periode, du lige har læst om!
– Alle ved, hvordan en Grøn
Tuborg ser ud, så hvad med at
tage ind og se Akhenaton?
JK
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∆ΙΑΨΑΛΜΑΤΑ XIII
Religionens paradoks:
Til trods for at nogle af menneskehedens største begavelser blev teologer,
så synes religion og dumhed at hænge uløseligt sammen.
Den ene gav svar, den anden stillede spørgsmål.
Den ene blev sømmet på et kors, den anden tvunget til at drikke gift.
Siden da har ingen kunnet reducere Sokrates til et symbol; et stykke graffiti;
et torturinstrument.
Enhver, som søger svar, kan drikke af samme kop, han drak af.
Men kun den, som selv stiller spørgsmål, kan drikke af den kop, fra hvilken
han øste.
Vores nuværende kultur er ikke dummere, end den var før. Den eneste forskel på nu og tidligere er, at i dag har alle tumperne adgang til at få deres
tanker publiceret. I gamle dage krævede det i det mindste en teologisk
uddannelse.
Muslimske kvinder med tørklæde er undertrykte!
Fint nok. – Hvad var Mother Theresa så?

Helt ærligt, hvad ved ham der Jostein Gaarder egentlig om historie og
filosofi?
Tilbage til Tenna og Cornelius
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Der er godt nok gang i den derude!
Var det alarmen?
Lige pludselig stormede de alle sammen ud fra kontoret og ned ad gangen.
Så er det Åge! – Skizofrene Åge. Der er nogle gange den er helt gal
med ham om aftenen, og de er nødt til at være mindst tre om at fiksere ham.
Spænder de ham så fast?
Det kommer lidt an på, hvor vildt det går til. Og om Ella også begynder at råbe op. – Men så glemmer de alt om os! Fremragende! Tak Åge! –
Hvad fik du?
Nogle var mere lige
Quadratisch, praktisch, gut – med nødder.
end andre
Sådan skal kvinder være! – Bortset fra kvadra- While giving rise to class divisions for
the first time, farming may also have
tiske, naturligvis. Rund og blød er bedre!
exacerbated sexual inequalities already
Begynder du nu igen?
in existence. With the advent of agriculture, women often became beasts of
Aha! Hvad var det vi skulle tale om?
burden, were drained by more frequent pregnancies, and thus suffered
Et eller andet, jeg havde glemt...
poorer health. (...)
Men som lå dig meget på sinde. ”Du må ikke In New Guinea farming communities
I often see women staggering
begære din næstes ejendom,” står der i Biblen. Men today
under loads of vegetables and firewood
while the men walk empty-handed.
hvilken ejendom?
Jared Diamond
The Third Chimpanzee, 1992
Kvinderne? Jøderne opfandt mandschauvinismen?
Den kom gradvist. Gennem alle de kulturer som udviklede sig til
landbrugskulturer, og især efterhånden som bykulturerne opstod. Kvinderne blev ganske enkelt, langsomt men sikkert, kørt ud på et ejendomsretsligt sidespor. De blev ikke i første omgang underkuet i moderne forstand, men de blev gradvist frataget flere og flere friheder.
Fordi mændene tildelte hinanden privilegier?
Dét, men formentlig også en række andre faktorer: tungere og mere
fysisk krævende landbrugs- og smedearbejde; bronzens og jernets opfindelse, hjulets opfindelse, hestens udbredelse – dels som trækdyr, dels som ridehest; oksen og ploven kunne man nok overlade til kvinderne, men hesten
kunne bringe dem rundt omkring, og til at begynde med blev hesten mest
brugt i krig – mændenes friere rørlighed mellem byerne, rigere byer som var
fristende at plyndre, og helt enkelt: flere mennesker på samme areal giver
alt andet lige flere krige. Og med mere krig; dels flere kvinder som bliver røvet med hjem som krigsbytte, dels færre mænd, og med færre mænd, desto
mere eftertragtede bliver de få som er tilbage. De har selv kunnet bestemme
deres pris!
Hvorfor rottede kvinderne sig så ikke bare sammen og tog magten?
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Fordi de fødte børn med jævne mellemrum, og nomadic hunter-gatherers have to
keep their children spaced at four-year
fordi de ikke kunne færdes frit mellem byerne eller intervals by infanticide and other
since a mother must carry her
bystaterne uden mandlig eskorte til at forsvare sig. means,
toddler until it’s old enough to keep up
Resten har været et spørgsmål om udbud og efter- with the adults. Because seditentary
farmers don’t have that problem, a
spørgsel.
woman can and does bear a child every
Jægersamlerne havde kun de ejendele de kun- two years.
Jared Diamond
The Third Chimpanzee, 1992
ne tage med sig, der var ikke den store sociale forskel
i flokken. Det første landbrug betød en udvikling i stenalderteknologien, og
gennem alle disse nyttige genstande opstod gradvist ejendomsretten. Først
kollektivt, senere den personlige ejendomsret, og gennem den personlige
ejendomsret kom en klaroverhed omkring, hvem værktøjet tilhørte.
”Mig”?
Og når man således opdager sig selv og sin Even those who belong to the
lower castes—women, Vaishyas
ejendomsret over kvæg, jord, isenkram og tyende, og and Sudras too—can reach the
spiritual realization, if they
der er et overskud af kvinder i samfundet, hvorfor så highest
will take refuge in me.
Bhagavad-Gita
ikke sætte sig på dem også?
Kvinder blev en del af huset?
I det bibelske univers er ”næster” for det meste mænd. I hvert fald så
længe der lovgives om aktive handlinger. Kvinder og børn er beskyttet af
loven, og de skal også holde hviledagen, ligesom mændene, og har en række privilegier, men de omtales kun sjældent som aktive juridiske agenter.
Sammen med andet kvæg hører de under mandens hus!
Rigtige bønderkarle med egen stenplov ejer deres For enhver kvinde, der anser sig selv for
mand, skal gå ind i himlens rige.
kvinder?
Thomas Evangeliet
Fordi det er vigtigt at ejendommen bliver i familien.
Hos egypterne fulgte ejendomsretten kvinderne, og hvorfor gjorde
den det? Svaret kunne ligge i at dels var egypternes landbrug ikke så tungt
som inde i Mellemøsten; Nilen gjorde halvdelen af arbejdet, og de anvendte
heller ikke ploven, for de sendte i stedet grise ud på marken for at trampe
kornene ned, når de havde sået. Og dels var der ikke de samme evindelige
krige og plyndringer mellem bystater, simpelthen fordi Egypten var ét stort
rige. Altså må fordelingen af mænd og kvinder have været mere lige, og der
var ikke nogen fysiske krav i landbruget som kvinderne ikke kunne opfylde. Så længe Egypten hang sammen som ét stort dynasti, hvor det var
sikkert at færdes, må man formode at kvinderne har haft mulighed for at
bevæge sig rundt med temmelig stor frihed, sammenlignet med hvad der
kunne lade sig gøre længere østpå.
Af hensyn til deres sikkerhed?
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Simpelthen! Det eneste mændene kunne som Now, if the woman was not made
for the man to be his helper in
kvinderne ikke kunne, det var at slæbe sten til pyra- begetting children, in what was
miderne. Det kunne mændene så til gengæld, og she to help him? She was not to
till the earth with him, for there
derfor var de væk fra familien i den del af året, hvor was not any toil to make help
If there were any such
landbruget ikke krævede dem. Kvinderne måtte necessary.
need a male helper would be
better, and the same can be said
klare sig selv. Mens ægtemændene var væk.
of the comfort of another’s
Ergo ligestilling?
presence if Adam were perhaps
Ligesom i Europa og USA under både Første weary of solitude. How much
more agreeably could two male
og Anden Verdenskrig.
friends, rather than a man and a
woman enjoy companionship and
Hvor kvinderne overtog mændenes jobs?
conversation in a life shared
Det kunne forklare kvindens bedre stilling i together.
Augustine on the purpose of woman
Egypten, men hvis jeg skal være helt ærlig, ved jeg
in his commentary to Genesis
From Karen Jo Torjeson
det ikke. Man kunne også gætte på at den teknoloWhen Women Were priests, 1995
giske udvikling i sig selv har skabt uligheder. Overgangen fra landsbyer til imperier, hvor kvinderne var i marken og i barselssengen, mens mændene specialiserede sig i ny teknologi; så ser vi hurtigt et
mønster: jo større byggerier, desto mere mandlig muskelkraft, og desto
mere mandligt initiativ og knowhow var der at belønne!
Er det dét der sker med kvinderne og computerprogrammeringen i dag?
Det ved jeg ikke, om det er, men vi kan under
Men have authority over women
alle omstændigheder konstatere at i takt med at manbecause God has made the one
den fik ejendomsretten til det hele, så kunne pigebør- superior to the other, and they
nene ikke bare gå frit omkring og vælge ægtemænd spend their wealth to maintain
efter eget forgodtbefindende og føde sønner som them. Good women are obedient.
They guard their unseen parts
havde den forkerte ejendom til far! – Hvilket også
because God has guarded them. As
kan forklare at pigerne blev gift, når de var 10: det for those from whom you fear
var vigtigt at de var jomfruer, og jo yngre de var, disobedience, admonish them and
send them to beds apart and beat
desto større var sandsynligheden for at de var det!
them.
Dermed ikke sagt at der var eller er ligestilling
Koranen sura 4:34
mellem mænd og kvinder hos jægersamlerne; der var
også tabuer omkring kvinder og menstruation og børnefødsler og forbud
for kvinderne mod at røre ved jagtredskaber og lignende, men der var jo
rent faktisk en matriarkalsk kult i den allertidligste landbrugskultur, så det
er ingen guddommelig selvfølge at mændene skal undertrykke kvinderne!
Så først levede jægersamlerne i en slags relativ jævnbyrdighed mellem mænd
og kvinder. Så opfandt kvinderne landbruget, muterede stenkæppen til en plov og
spændte både den og mændene fast bag oksen, men så blev prisen også at vi skulle
undertrykkes i hvad? 5000 år? 6000 år?
Noget i den retning.
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Graden af mandschauvinisme har varieret, men i hvert fald må man
sige at kvindeundertrykkelsen har været gennemsyrende for hele vores
monoteistisk-vediske kulturkreds de sidste 3.000 år. For jøder, hinduer,
kristne og muslimer. Uden undtagelse! – Noget kan religionerne altså godt
blive enige om.
Nu har Signe, Sumbles Datter,
Kvindeundertrykkelse? – Bortset fra vikingerne?
sveget mig, saa Hjærtet svider.
Måske var de bare nogen pjok!
Ingen tro paa Kvinders Tale,
Patriarkatet begyndte med ploven og slutter med p- kun paa Løgn og List de pønse.
Fra Saxo
pillen?
Der er ikke noget at sige til at alverdens religiøse mænd frygter den
brølende tyr i himlen, dersom de kom for skade at tillade kvinderne ejendomsretten over deres egen krop! – En alternativ mulighed er at mændene
simpelthen blev reflekteret selvklarovre før kvinderne, og at det er dét der
har afspejlet sig i kulturen; at det er derfor mændene kunne sætte sig på
lovgivningen og bestemme det hele. Relativt uforstyrret!
Hvordan det? Kvinderne har slet ikke vidst at de blev undertrykt, er det dét,
du siger?
Mændene kom i højere grad ud og mødte fremmede mennesker. De
er blevet konfronteret med deres anderledeshed på rejser og i krige i et
andet omfang end kvinderne. De er blevet til moderne, løsrevet, selvklarovre hvem-jeger før kvinderne. Og det har forstærket de forskelle mellem
mænd og kvinder som det tunge landbrug og krigene skabte. – Og det er
jeg i øvrigt ikke et øjeblik i tvivl om stadig gør sig gældende!
At mænd er mere selvklarovre end kvinder? Mænd er sgu da ikke ligefrem
kendt for at reflektere synderligt meget over, hvem de er eller hvordan de opfører sig!
Hvad er det, du lever af?
At interviewe gamle mandschauvinister, åbenbart!
Dameblade. Hvad er der på forsiden af dameblade?
Billeder?
Only girls and servants are hard to
Af hvad?
train. Draw near to them, they grow
unruly; hold them off, they pay you
Ok; fotomodeller...
with spite.
Hvad er der på forsiden af mandeblade?
K’ung Futze
Også kvinder. Fotomodeller. Eller biler.
Lad os fokusere på de blade som har et vist kulturelt og livsstilsmæssigt indhold. Eller sport, for eksempel. Hvad er der så på forsiden af mændenes magasiner: mænd som ser godt ud, eller mænd som er kendt for
noget de har sagt eller gjort? Og hvad er der på forsiden af damebladene:
kvinder som er valgt, fordi de ser godt ud, eller fordi de har sagt eller gjort
noget fantastisk?
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Hold kæft, hvor er du strid!
Men jeg ramte plet! Og hvad er den absolut ene- No criminal law against male infidelity
even existed until a French law of
ste faktor som afgør, hvad der kommer på forsiden? 1810, and that law only forbade a
married man to keep a concubine in
Artiklernes indhold, eller det som sælger?
his conjugal house against his wife’s
wishes.
Det der sælger blade...
Jared Diamond
The Third Chimpanzee, 1992
Undrer det dig at mændene har magten i samfundet?
Og det har de fået, fordi de rendte og slog hinanden ihjel?
Voldtog kvinderne, slæbte krigsfangerne med hjem som slaver og
ofrede nogle af dem til guderne. Jo flere mennesker, jo mere kompleks
kultur, jo flere sammenstød mellem forskellige memplexer, desto større
selvklaroverhed.
Et bælte af ny
Klaroverheden er et produkt af interaktionen?
erkendelse
Og derfor er det interessant at i det sidste årtusinde inden år 1, især mellem år 700 og 300, dér skete Der hersker stadigvæk megen mystik omkring den aksiale tidsalder.
der en nærmest eksplosionsagtig udvikling i den
Vi ved ikke, hvorfor den kun bemenneskelige erkendelse. I hvert fald i hele det bælte rørte kineserne, inderne, grækerne
der løber mellem den 20. og den 40. breddegrad, hele og jøderne, eller hvorfor intet tilvejen fra Grækenland i vest til Kina i øst. Det nærmest svarende udviklede sig i Mesopotamien eller Ægypten. (...)
væltede frem med ny kultur og selverkendelse! – Alle disse nye trosformer udvikAksetiden bliver det kaldt, simpelthen fordi det er én lede sig hverken i øde ørkener eller
i eneboerhytter oppe i bjergene,
lang akse, omkring hvilken udviklingen fandt sted.
Jøderne har vi lige været inde på, men det var men i miljøer præget af kapitalisme
og højfinans.
jo faktisk lige netop her, i 700-300-tallet at deres kulKaren Armstrong
Mytens Historie, 2005
tur, etik, teologi og erkendelse tog form.
I 700-tallet fik grækerne alfabetet fra fønikerne, de omformede det til
deres eget alfabet med både konsonant- og vokaltegn og tilføjede de matematiske tegn, og konsekvensen blev al den græske filosofi vi talte om i går.
Skriften har virkelig en overvældende effekt på en kultur, når den dukker op,
hva’?
Illiaden blev nedskrevet i 700-tallet. De har simpelthen ikke haft
muligheden før.
I am he who causes:
I Indien havde hinduismen udviklet sig siden No other beside me.
Upon me, these worlds are held.
vedaernes tid i 1000-tallet. Vedaerne er de ældste hin- Like pearls strung on a thread.
Bhagavad-Gita
duistiske skrifter og fra at være et virvar af usammenhængende beretninger og skildringer af krigerkastens bedrifter og brahmanernes tanker, blev religionen i højere grad til et regulært filosofisk og religiøst hele. – Veda er sanskrit. Hvad betyder det?
Det ved jeg ikke?
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Hvad var verbet i den sætning du lige sagde?
The Vedas teach us about the
three gunas and their functions.
”Ikke”?
You, Arjuna, must overcome the
Verbet, dit fjols!
three gunas. You must be free from
the pairs of opposites. Poise your
”Ved”?
mind in tranquillity. Take care
neither to acquire nor to hoard. Be
Veda betyder viden. Det er samme ord.
established in the consciousness of
Fordi det er indoeuropæisk?
the Atman, always.
Bhagavad-Gita
Nemlig. Omkring 500-tallet blev essensen af
vedaerne samlet i Bhagavad-Gita som – ud over at være et poetisk og filosofisk pragtværk – ikke er større end at den kan læses i løbet af en weekend
– Hvad hedder ”selvet”, ifølge hinduismen?
Brahman?
Brahman er verdensaltet, den altomfattende, uafhængige, kosmiske
enhed. Selvet hedder Atman. Hvad hedder ”at trække vejret” eller ”at
ånde” på tysk?
Jainisterne tror på universets uAtmen. – Ånden!
endelighed, der er uden begyndelNogenlunde samtidig med Bhagavad-Gita op- se og uden afslutning. Det er ikke
stod to nye religioner som begge havde deres rødder skabt, og der eksisterer derfor ikke
i den hinduistiske tankegang: Buddhismen og Jainis- en skaber. Universet gennemløber
et uendeligt antal af kosmiske
men.
kredsløb, der er inddelt i opadJainismen hører vi ikke meget om, men den har stigende og nedadgående faser, i
millioner af tilhængere i Indien, og det var formentlig løbet af hvilke civilisationer udvikles og atter går til grunde.
dens principper om ikke-vold der inspirerede MahatLademanns Religionsleksikon
ma Gandhi, selvom han var hindu.
Buddha som egentlig var en indisk prins ved navn Siddhartha Gautama, levede omkring år 500, og hans tanker og lære blev skrevet ned omkring 400 år senere.
Der er to yderligheder, som den,
der har forsaget verden ikke må
Også mundtlig tradition?
forfalde til: Og hvad er det for to
Med nedskrivning bagefter. Buddhismen spred- yderligheder? Den ene består i at
hengive sig til det behagelige liv i
te sig til gengæld uden for Indien, og hvis du kan sanseydelser. Den er lav, simpel,
og formålsløs. Den anden
huske de to Buddha-statuer som talebanerne spræng- banal
består i at hengive sig til selvplate i luften for nogle år siden, så ved du nogenlunde, geri. Den er lidelsesfuld, uværdig
og formålsløs. Ved at undgå begge
hvor langt buddhismen spredte sig mod vest. Mod disse yderligheder har Tathagata
øst nåede den til Kina omkring år 100 før år 1, og i 5- fundet en middelvej, som giver
klarsyn og indsigt, og som fører til
600-tallet dukkede den op i Japan.
sindsro, til forståelse, til fuldkommen erkendelse og nirvana. (...)
5-600-tallet efter år 1?
Og dette er den ædle sandhed om
Ja. Og i 1200-tallet var den faktisk ophørt med vejen, der fører til lidelsens ophør:
Det er den ædle ottedelte vej,
at eksistere i Indien, i det hele taget.
nemlig ret anskuelse, ret beslutret tale, ret handlemåde, ret
I Kina blev K’ung Futze født i midten af 500- ning,
levevis, ret stræben, ret eftertanke
tallet før år 1. Muligvis allerede år 800. Han fornyede og ret selvfordybelse.
Buddha
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den traditionelle kinesiske forfædredyrkelse og folketro, og især spillede
respekten for forældrene og de gamle en stor rolle i hans lære. Men det mest
kendetegnende ved hans filosofi er principperne for hædersmanden; nemlig
den alvorlige, kontrollerede og respektfulde fremtoning.
Klarovert, reflekteret, individuelt hvem-jeg?
Som er lige præcis dét alle religionerne og filosofierne fra aksetiden er
udtryk for! Der opstod simpelthen et ”globalt” behov i akseområdet for at
mytologisere eller italesætte selverkendelsen. – Hvad er kungfutzianismens
gyldne regel?
Gyldne regel?
”Hvad du ikke ønsker at andre skal gøre mod dig, skal du heller ikke
gøre mod andre.” Individuelt ansvar for hvem du er, og hvad du gør!
Også i 500-tallet opstod taoismen. Som regel er det mesteren Lao Tse
der får æren for den. Han blev født omkring år 600, men Taoismens hovedværk, bogen Tao-te-king – eller Dao de Ying – er formentlig fra 300-tallet. –
Hvad betyder Tao?
Skulle jeg vide det?
Nu kommer du til det, i hvert fald: det betyder Det Tao, man kan tale om, er ikke det
absolutte Tao.
”Vejen”.
De navne, som kan gives, er ingen
navne.
En typisk forklaring på Tao er noget i retning absolutte
Det navnløse er himlens og jordens
af ”naturens vej” eller ”meningen med det hele”. Den udspring, det benævnte er alle tings
moder.
der følger Tao, følger altså den bevægelse, eller den Derfor:
mening der er i naturen i forvejen, og det er for ek- Ofte blotter man sig for lidenskab for
at se livets hemmelighed.
sempel i taoismen at man har principperne om Yin Ofte betragter man livet med lidenskab for at se dets åbenbare former.
og Yang!
Disse to, hemmeligheden og dens
åbenbaring, er i deres væsen det
Det mandlige og det kvindelige?
samme.
Omvendt. Men ellers rigtigt. Principperne om Man giver dem forskellige navne, når
bliver åbenbare.
den evige vekslen mellem mørkt og lyst, koldt og de
De kan begge benævnes verdensvarmt, sammentrækkende og udvidende, verdens- hemmeligheden.
Fra hemmeligheden, der når ind i den
altets to urkræfter i alle dens manifestationer. – Ja!
dybere hemmelighed er porten til
hemmeligheden ved alt liv.
Og det var så lige verdensreligionerne i forkortet
Lao-Tse- Tao-te-king
Fra Paul Frischauer
udgave? – Med undtagelse af kristendommen og islam
Det står skrevet
som er meget senere?
Og med så mange udeladelser at man burde skamme sig! – Men vi
kan jo ikke satse på at Åge holder dem med selskab hele natten, og hvis vi
skal nå at få Dr. Phil med, så må vi videre!
Jeg sidder ligefrem og bliver helt ærgerlig over at jeg ikke havde religion i
skolen! – Det er jo sindssygt spændende!
Det er opium altid. – Apropos kineserne...
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Men hvorfor vidste jeg ikke alt det her? – Eller i hvert fald dét om sumererne
og indoeuropæerne? Det havde jo ikke noget med kristendommen eller Biblen at
gøre; det kunne alle de der gamle, røde røvhuller jo godt have fortalt os!
De vidste det nok heller ikke. For de fascistiske røvhuller som kom før
dem, vidste det heller ikke. Og havde de vidst det, så havde de næppe haft
lyst til at fortælle det. Historie er politik. Den der vinder, fortæller historien.
Sejrherren har altid ret?
Study without thought is vain;
Sørger i hvert fald for at få det, når krøniken thought without study is dangerous.
K’ung Futze
skal skrives. – Det kan også bare være at folk ikke har
gidet bøvle med alle de omvendte tal!
Mig bekendt er der ganske enkelt ikke nogen der har beskæftiget sig
med historien ud fra et spørgsmål om klaroverhed – eller bevidsthed som vi
plejer at kalde det – sådan som vi har gjort her. Ikke med så bredt et spektrum i hvert fald. Formentligt, fordi der ikke er særligt meget i min udlægning af klaroverhedens evolution der rent faktisk kan dokumenteres. Heller
ikke af andre. Det er altså mildt sagt videnskabelig tynd is, vi har danset
rundt på siden i morges, og tynd is er der sjældent forskningsmidler til at
danse på. Og jeg har heller ikke nogen karriere at pleje som skal brødføde
en familie.
Du lever af pension?
Erstatning efter ulykken. Plus royalties af de film- og tv-programmer
jeg har produceret gennem tiderne. CPH giver stadig. Især fra DVD-salget..
Kunne du tænke dig at lave tv og film igen?
Ha! Jeg er sgu for gammel!
Hvorfor skriver du så ikke en bog? – Om alt det vi sidder og snakker om?
Tempus fugit, frøken! Og der er en religion vi mangler at tale om i alt
dette her!
Du må da kunne skrive om alle disse her ting? Du kan da ikke bare sidde
lukket inde her og holde det for dig selv!
Nå! Vi er slet ikke færdige med religionerne! Der er nemlig én væsentlig religion og én religionsstifter mere fra denne her tid, som vi ikke kan
komme uden om.
Folkets oprindelige afvisning af
Zarathustra var ikke så meget rettet
Jesus?
mod hans tro som mod hans person.
Zarathustra. Eller Zoroaster; stavemåden vari- Hvad var det for et menneske, der om
sig selv hævdede, at han var blevet
erer lidt. Men han levede i Persien, formentlig også i undfanget på guddommelig vis?
Kunne man anse det for sandt, at
500- eller 600-tallet. Måske tidligere; i 1100-tallet. skytsengelen for en endnu ufødt i
berusende saft havde
Hvis han overhovedet levede. Der er lidt uenighed. Haoma-plantens
holdt sit indtog i en præsts legeme, før
Men det gjorde han formentlig. – Og Persien er i dag? denne havde formælet sig med en
fornem jomfru, i hvem ”en stråle af det
Iran.
himmelske lys” var trængt ind?

Paul Frischauer
Det står skrevet
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Hvor man var polyteister og blandt et væld af guder – meget lig de
indiske faktisk – dyrkede guden Ahura Mazda. Zarathustra ophøjede
guden Ahura Mazda til overgud, erklærede at alle de andre guder kun var
åbenbaringsformer af Ahura Mazda, og forbød at de blev dyrket.
Ligesom ham egypteren?
Og derfor fik Zarathustra selvfølgelig i første omgang befolkningen
på nakken! Men han havde en skare af trofaste disciple som fulgte ham, og
derfra spredte hans lære sig så. – Og i lighed med andre disciple man har
hørt om, var de fattige. Men det var af nød de var fattige; ikke af overbevisning. Zarathustra anså velstand og rigdom for gode ting, og askese var
absolut ikke noget man skulle stræbe efter! Disciplene var heller ikke just
fredsommelige. Zarathustras religion udsprang af den indoeuropæiske krigerkastes tankegang og memplex, og han opfordrede ligefrem sine ledsagere til at holde ”de onde” eller ”fjenderne” væk med våbenmagt.
Ikke noget med at vende den anden kind til?
Da sagde Ahura Mazda: ”Jeg er vogDet ville han formentlig have syntes var tantet! teren og skaberen, jeg er beskytteren
og kenderen, jeg er den helligste ånd,
Zarathustra prædikede altså ikke en monoteis- jeg hedder den frelsende, den mest
hedder jeg, ildpræsten hedme helt i vores forstand, men det snerpede derhenad. frelsende
der jeg, den bedste præst hedder jeg,
Desuden havde guden Ahura Mazda, ifølge Zara- Herren hedder jeg, den vise hedder
jeg, den strålende hedder jeg, den
thustra, en modstander, Ahriman, mørkets herre. mest strålende hedder jeg, jeg, som
først, hedder jeg, der ser allerAhura Mazda var den gode, skabende kraft, og Ahri- ser
først, hedder jeg, der ser ud i det
man det onde og synden. Men kampen mellem de to fjerne, hedder jeg, der ser ud i det
fjerneste, hedder jeg, udspejder
var ulige. Ahura Mazda var den almægtige, og i sid- hedder jeg, forfølger hedder jeg,
skaber hedder jeg, vægter hedder jeg,
ste ende ville Ahura Mazda sejre.
beskytter hedder jeg, den vidende
hedder jeg, kvægbesidder hedder jeg,
Gud og djævelen?
den mægtige hersker hedder jeg, den
Zarathustra var formentlig den første til at dele mildeste hersker hedder jeg, den ikkebedragende hedder jeg, den ikke
universet op i de to kræfter – godt og ondt – på den bedragelige hedder jeg, beskytteren
jeg, fjendkabsovervinderen
måde. Taoismens Yin og Yang, for eksempel, anses hedder
hedder jeg, den-på-en-gang-sejrende
begge for at rumme både gode og onde egenskaber. hedder jeg, den altbesejrende hedder
jeg, den altlyksaliggørende hedder
– Hvis taoisterne overhovedet tænker i godt og ondt i jeg, den titlyksaliggørende hedder jeg
Avesta
jødisk-zoroastrisk-kristen-muslimsk forstand.
Citeret hos Paul Frischauer
Det står skrevet
Ifølge Zarathustra var verden altså én stor
kampplads mellem godt og ondt, og hele tiden blev mennesket fristet af
Ahriman. I sidste ende var Ahura Mazda som sagt den stærkeste, men hvert
enkelt menneske måtte stå sin prøve her i livet, for efter døden måtte de
dødes sjæle over ”dommens bro”, og de som var onde, slap ikke over. De
gode, derimod, kom til ”sangens boliger” og ville i al evighed være forenet
med Ahura Mazda.
Alt dét stammer fra Iran?
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Det gør det faktisk. Og hvis et menneske ikke havde været helt ondt,
mens det levede, så måtte det lide i 12.000 år i en slags ventetilstand, inden
det kom for en ny domstol hos Ahura Mazda, og derefter kunne det komme
til sangens boliger. Livet her på jorden var altså i høj grad en prøvelse af
hensyn til efterlivet.
Og den, der o hellige Zarathustra, i
Og én af de ting som det var godt at gøre her i denne legemlige tilværelse fremsiger
disse navne stille, det være sig ved
livet, det var at få mange børn. Den værste synd en dag eller ved nat, når han står op
når han lægger sig ned, når han
kvinde kunne begå, var at få abort. Ikke fordi livet eller
lægger sig ned eller når han står op,
var helligt eller Ahura Mazda ville have mange til- når han spænder bæltet på eller tager
bæltet af eller når han går bort fra
bedere, men fordi det var vigtigt at der blev født landsbyen eller når han drager af
den mand skal ikke på denne
mange drengebørn, så der kunne blive mange krige- lande,
dag eller i denne nat den vredagtiges,
ondsindedes
lanser ramme ejheller
re! – Det var ikke en krigerkastefilosofi for ingenting!
hans kasteøkser eller hans pile, eller
Men dét som er virkelig interessant ved Zara- dolke eller køller; ejheller skal ... stene
ramme.”
thustra, det er at han introducerede idéen om en FrelAvesta
Citeret hos Paul Frischauer
ser der skal komme til jorden og indstifte evig fred.
Det står skrevet
Det var ikke Jesus?
Eller faktisk er det vanskeligt at sige, hvem der fik idéen først. Det var
muligvis jøderne; det var muligvis Zarathustra; det var muligvis dem begge
to uafhængigt af hinanden. Under alle omstændigheder havde jøder og persere jo en del med hinanden at gøre i 500-tallet!
Dette siger Herren til sin salvede,
Kyros, hvis højre hånd jeg har
Måske havde jøderne en idé om ”bedre tider”, til
grebet for at nedtrampe folk foran
måske blev idéen koblet med en våbenfør frelser- ham og løse kongernes bælter, så
døre åbnes for ham, og porte ikke
skikkelse efter mødet med zoroastrianerne, eller må- står lukket: Jeg går foran dig og
forhindringerne; bronzeske var idéen om Messias inspireret direkte af perser- jævner
døre knuser jeg, jernslåer hugger
kongen Kyros selv, da han tillod jøderne at rejse hjem. jeg over.
Esajas 45:1-2
Hos Zarathustra er der imidlertid ikke tvivl
om, hvad Frelseren er for en størrelse, for flere steder i de skrifter som vi har
om Zarathustra – Avesta hedder skrifterne, størstedelen er gået tabt, men i
det der er tilbage – omtaler han ofte sig selv som frelseren.
Zarathustra?
Ingen grund til at sætte sit lys under en skæppe! – Det er i hvert fald
rimeligt at antage at han har bidraget til vores idé om en Frelser.
En sidste person som muligvis kan have bidraget til Messias-konceptet, er Alexander den Store som du selv nævnte tidligere.
PR-geniet?
Det er da meget godt spindoktor-arbejde, hvis man mere end 2.300 år
senere stadig kan danne basis for en myte!
Alexander var fra Makedonien og elev af filosoffen Aristoteles, og fra
han som 18-årig blev udråbt som konge efter mordet på hans far, og til han
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døde i år 323 erobrede han stort set alt det der i dag er Grækenland, Tyrkiet,
Iran, en god bid af Turkmenistan og Usbekistan, Pakistan, Irak, Syrien, Libanon, Israel, Palæstina, Jordan og det meste af Egypten langs Nilen. – Og
hvor vi måske tænker ”sikke dog en forbryder!”, så var samtidens holdning
en helt anden; dengang så man op til den slags mænd!
Og derfor har han fået lov at leve videre i mytisk form?
Og derfor har fyrster og herskere og despoter forsøgt at gøre ham og
de andre imperiebyggere kunsten efter lige siden. Når altså Saddam Hussein havde alle disse her kitschede billeder af sig selv på alle husmurene;
Saddam til hest med krumsværd og porno-solbriller; Saddam med blød hat,
gevær og cigar – så var det en spintradition som havde sine rødder helt tilbage hos Sargon og Hammurabi og Alexander.
Og med Alexander og Aristoteles er vi oppe ved alt det vi talte om i går?
Grækerne og kristendommen og hele Europas historie?
Og derfor bliver hele tankegangen omkring medmennesket, livets
hellighed og individets ukrænkelighed – uanset hvem man er – interessant.
For det er virkelig jødedommens store bidrag til både kristendommen, Vesteuropa, demokratiet, de moderne menneskerettigheder og verden, i det hele
taget.
Empatien har vi med os i vuggegave; den naturlige modvilje mod at
se andre lide; den naturlige trang til at hjælpe; det naturlige behov for at
ville det gode. Men påbudet om at elske sin næste; ”den anden” indebærer
at vi også har pligt til det, når vi ikke nødvendigvis føler en naturlig lyst til
det. Hvis vi kun skulle være gode ved hinanden og respektere hinanden,
når vi havde lyst til det, så var det jo ingen kunst! Dét kan de andre pattedyr jo også.
alle omstændigheder havde
Idéen om ”medmennesket” er forudsætningen Under
man nok selve ordet, altså på græsk og
for demokrati og for at vi kan tage afstand fra despo- latin, men det var lidt uklart, hvem
man betragtede som menneske. Så
terne og deres magtanvendelse, også når det ikke går sent som hos Aristoteles; det er ikke
ganske sikkert, hvem han betragtede
ud over os selv og vores egne.
som et menneske i helt autentisk
Uden begrebet om medmennesket kunne vi forstand. Han havde ganske vist flere
forskellige definitioner på begrebet
heller ikke være imod dødsstraf. Det er også idéen menneske, men det sagde ikke noget
om, hvilke konkrete personer han
om medmennesket der er grunden til at vi ikke ac- uden videre ville lade definitionen
cepterer tortur, og at vi er rystede, når der står i avi- passe på. Slaven var ikke rigtigt et
menneske, men snarere et redskab, og
sen at kinesiske myndigheder sælger organer fra var kvinden i ordets nøjagtige
betydning et menneske? De sociale
henrettede fanger. Det er vores medmenneskelighed forhold forvirrede den filosofiske
og påbudet om næstekærlighed der gør at vi simpelt- definition på et menneske.Johannes Sløk
Opdagelsen af mennesket, 1996
hen ikke kan fatte, hvordan romerne kunne gå til
gladiatorkampe og se folk blive slået ihjel for underholdningens skyld.
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Begrebet om medmennesket er desuden forudsætningen for to begreber som forsoning og tilgivelse, også uden for en religiøs kontekst. Både
tilgivelse og forsoning forudsætter at man i personen over for sig, i Næsten,
ser et medmenneske; uanset, hvilken forbrydelse vedkommende måtte have
begået, er han eller hun stadig et medmenneske. – Det var idéen om medmennesket der var forudsætningen for at Sydafrika kunne gennemføre hele
deres Sandhedskommission i kølvandet på afskaffelsen af Apartheid.
Hvor ofre og bødler mødte hinanden?
Og tilgav. Selv de værste forbrydelser. Fordi forbryderne blev tvunget
til at stå ansigt til ansigt med de medmennesker de havde forgrebet sig på.
Og fik muligheden for at angre. Det er også tankerne om medmennesket
der gør at vi ikke bare slår handicappede børn ihjel ved fødslen eller afliver
de gamle og demente.
Paideia – formning og opdragelse
menneskelivets indhold, det
Grækerne kendte ikke til medmennesket. Og som
var grækernes store indsats. Med al
det var der heller ikke nogen af de andre kulturer før humanisme var der imidlertid én
ting, som grækerne aldrig nåede
jødedommen der gjorde. De oprindelige semitiske og at forstå: forholdet til medmenneindoeuropæiske religioner havde ganske enkelt al- sket. Det højeste bud var bekymringen for ens egen sjæl, at den
drig gjort sig den tanke at andre nationaliteter også måtte blive så fuldkommen som
kunne være mennesker. – Jeg er faktisk ikke engang mulig.
Hal Koch
sikker på at de tidligste indoeuropæere var klarover
Hvad er demokrati?
at de selv var mennesker; det er jo faktisk én af forudsætningerne for at man
kan forenes med sit totemdyr; at man kan ”forlade” dét at være menneske.
Og da grækerne langt om længe begyndte at opdage mennesket, var
det udelukkende i en æstetisk form. Det var skønheden og ungdommen
man dyrkede, ikke dét inden i personerne; det unikke og uerstattelige i det
enkelte individ. Først med Sokrates dukkede der nye tanker op, men ham
slog de jo også netop ihjel.
Og forklaringen på hele denne forskel kan muligvis ligge i at jødedommen var verdens første arbejderbevægelse.
Hvis vi skal tage Det gamle Testamentes beretning bare nogenlunde
for pålydende, udsprang den ikke af en krigerkaste, et præstehierarki eller
en enkelt persons visioner med hensyn til universets indretning. Derfor
handlede dens etik om de små i samfundet; der nede, hvor alle var medmennesker på lige vilkår. Enten fordi Gud ville have det sådan, fordi jøderne ville have det sådan, eller fordi Moses eller Ezra – eller hvem det nu har
været – var et sociologisk geni. Det kommer an på, om man læser teksten
religiøst eller ej. Det mærkelige ved jødernes selvforståelse er at de ud over
at opfatte sig som efterkommere af Sarah og Abraham, også opfatter sig
som efterkommere af slaver; slaver blev anset for at være en slags tobenede
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arbejdsdyr. Alle andre gjorde, hvad de kunne for at hævde, hvor ædel en afstamning de havde og distancerede sig fra slaverne. – Og det er i den kontekst, man også skal forstå kristendommen.
Den startede også blandt slaver og andet småfolk?
Den startede blandt selvstændigt erhvervsdrivende – dog næppe de
mest succesfulde af dem; småhåndværkere, daglejere, ludere og fiskere;
samfundets bundskrab, ligesom jødedommen, og sidenhen spredte kristendommen sig via kvinder og slaver. Og derved adskiller både jødedommen
og kristendommen sig fra alle andre religioner på den tid, og også fra en hel
del af dem der fulgte efter, nemlig derved at de er folkebevægelser.
Hvad med islam?
§ 40: Neither wives of seigniors
Muhammed var ud af fin familie og købmand. nor widows nor Assyrian women,
go out on the street may
Og profet. Og forfulgt. Og landevejsrøver. Og hær- who
have their heads uncovered. The
daughters of a seignior (...) must
fører. Og så var han i øvrigt også gift med en 9-årig.
veil themselves. (...)
Nej!
A harlot must not veil herself; her
Jo. Aisha hed hun. Men ligesom med jødedom- head must be uncovered; he who
has seen a harlot veiled must armen, så er det interessante ved Muhammed, hvor rest her, produce witnesses, and
her to the palace tribunal;
han adskiller sig fra sine samtidige, ikke hvor han bring
(...) they shall flog her fifty times
ligner dem. Ligesom det selvfølgelig er med kristen- with staves and pour pitch on her
head.
dommen. – Og hvis Maria var jomfru og Josef havde
The Middle Assyrian Laws
app. 1400-1200 BCE
børn af første ægteskab, hvor stor har aldersforskelAncient Near Eastern Texts
Pritchard, 1950
len så ikke været dér? Moses var drabsmand, i øvrigt.
Den første gang han dukker op i Biblen, er det fordi han slår en egyptisk
vagt ihjel.
Kristendommen
Gang i religionerne!
”Hvorfor sætter I mig på prøve, I
Vorherre forstår virkelig at vælge sit personale! hyklere? Vis mig skattens mønt!” De
Så én af de ting der virkelig adskiller Jesus fra rakte ham en denar. Og han spurgte
dem: ”Hvis billede og indskrift er
flertallet af religionsstiftere, er at han hverken havde det?” ”Kejserens,” svarede de. Da
blod på hænderne eller penge i banken. Og ikke sagde han til dem: ”Så giv kejseren,
hvad kejserens er, og Gud, hvad
mindst: det var et folkeligt ”pres” nedefra der frem- Guds er!”
Matthæusevangeliet 22:19-22
manede forventningen om en Messias! Og det var
blandt de ubemidlede at man i Jesus så opfyldelsen af forventningerne.
Mens de jøder som havde deres på det tørre, ikke gjorde?
Eller de jøder som i højere grad forbandt Messias med ændrede tilstande i den fysiske verden frem for den åndelige. – Men der er en række
andre ting som er interessante ved kristendommen som vi ikke fik fat i i går.
For det første var Jesus den første der gjorde det muligt at adskille
kirke og stat. Det var ganske vist den romerske besættelse der var årsagen
til at han skilte dem ad; man kunne, ifølge Jesus – under omstændighederne
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– sagtens betale skat til romerne og samtidig leve i overensstemmelse med
Moseloven. Men hans egen korsfæstelse er det bedste bevis på at adskillelsen var på tide: romernes efterhånden langvarige besættelse af landet betød
nemlig at det kun var de Rom-loyale i det jødiske samfund der blev udnævnt
til alle magtfulde positioner, derunder hvervet som ypperstepræst. Religionens institutioner var altså under alle omstændigheder i lommen på besættelsesmagten og umuliggjorde at jøderne kunne praktisere deres religion
uforstyrret.
For det andet markerede kristendommen den endelige overgang til
det rent personlige gudsforhold. Jødedommen har både det individuelle og
folkets kollektive gudsforhold. Alle de bud jøderne skal praktisere, er individuelle, men det er, ifølge Moseloven, hele folket der straffes, når ikke alle i
hele folket overholder dem. Straffen består blandt andet af dårligt vejr og
ringe høst, men med kristendommen fjernes vind og vejr fra Vorherres
straffemetoder. Synd og straf, begge dele, blev udelukkende individuelle.
Det kristne samfund – for selvfølgelig eksisterer der sådan et, det er ét af selve kernepunkterne i hele kristendommen – hænger sammen af individuelt
kaldede sjæle, og Gud straffer, ifølge kristen teologi, ikke hele kristenheden
for en enkelts forbrydelser.
Kun den enkelte?
Kristendommen er noget individet vælger gennem bekendelsen og
dåben, og derved opnår man del i Helligånden og personlig frelse i det hinsidige. Og det er så Helligånden der holder sammen på hele det kristne
samfund. ”Jeg tror på Helligånden, en hellig, almindelig kirke, de helliges
samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og et evigt liv.” – Som
den sidste del af din for længst glemte trosbekendelse siger!
Er det dét, det betyder?
”Du vantro og forvildede slægt, hvor
længe skal jeg være hos jer, hvor
Det er du nok ikke den eneste der ikke har fattet!
længe skal jeg holde jer ud? Kom her
Jødedommen lover i og for sig ikke andet end hen med ham!” Og Jesus truede ad
at ”Hvis du holder disse bud, så vil jeres samfund hæn- dæmonen, og den fór ud af ham, og i
samme øjeblik blev drengen rask.
ge sammen.” Kristendommen siger ”hvis du tror og Da de var blevet alene, kom disciplene hen og spurgte Jesus: ”Hvorfor
handler på denne måde, så vil du komme i Himlen.”
kunne vi ikke drive den ud?” Han
Kristendommen er for det løsrevne, selvklarovre sagde til dem: ”Fordi I har så lille en
tro. Sandelig siger jeg jer: ”Har I en
individ?
tro som et sennepsfrø, kan I sige til
Det er jødedommen også, men kristendommen dette bjerg: Flyt dig herfra og
tager skridtet fuldt ud og gør også straffen for fejltrin derhen! og det vil flytte sig. Og intet
vil være umuligt for jer. Den slags
individuel.
fordrives kun ved bøn og faste.”
Løsrivelsen af individet, og dermed den indiviMatthæusevangeliet17:17-21
duelle belønning og straf, gjorde det desuden muligt at missionere og om436
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vende andre, fordi hver enkelt sjæl opnåede noget absolut og individuelt
ved sin omvendelse. Det er udelukkende op til individet, troens styrke og
den personlige sjælekval, om man forbliver en god kristen. Eller muslim for
den sags skyld. Derfor giver det mening at missionere. Man er overbevist
om at man rent faktisk frelser folk fra noget forfærdeligt ved at omvende
dem. – Derimod er der ikke megen bonus ved at blive jøde. Kun besvær og
alverdens ulykker.
En tredje ting som er markant ved kristendommen, hænger sammen
med netop det faktum at vind og vejr helt fjernes fra teologien, og jeg gætter
på at det skyldes at kristendommen var et byfænomen.
Jesus var søn af en tømrer, og selvom der naturligvis har været en del
bønder i Judæa på hans tid – flertallet formentlig – så er det – med undtagelse af et par enkelte fiskere – udelukkende håndværkere, handelsrejsende,
toldere, prostituerede og andre byboer vi møder i Det nye Testamente. Altså ”moderne storbymennesker” med individuelle erhverv; udearbejdende
husfædre og hjemmegående husmødre, og dermed også mennesker der kan
handle sig frem til deres fødevarer uden at være direkte afhængige af regn og
sol. En Gud der straffer kollektivt med dårligt vejr, er ikke nær så skræmmende for en tolder eller en teltmager som for en bonde. Skræmmende for
byboere er til gengæld en Gud der idømmer individuel elendighed, enten
her og nu eller i det hinsidige, i al evighed. – Det siger selvfølgelig sig selv
at Jesus prædikede i byerne, det var jo dér der var mennesker. Det er der
ikke ude på en pløjemark!
At fokus blev drejet væk fra meteorologien, blev så yderligere forstærket af at kristendommen, på grund af sin iver for at missionere, naturligvis også siden hen søgte til byområderne, hvor der var flest potentielle
syndere at omvende. – Vi taler skalafri netværk her; hvis man vil udbrede
en ny religion, så går man derhen, hvor der er flest mennesker!
Angriber knudepunkterne?
Både grækerne, romerne og jøderne var i gang med individualiseringen; Jesus var altså simpelthen en del af en større individualiseringsbølge.
Oven på alt det med totemisme og animisme og tyren der brøler i himlen og
hele Moder Jord-mytologien... ?
Så blev religionen udelukkende et spørgsmål om forholdet mellem
ligebyrdige medmennesker og det individuelle gudsforhold; religionen kom
til at handle om forholdet til én livgivende, skabende og almægtig Gud.
Barberet ind til benet?
Barberet ind til Treenigheden for kristendommens vedkommende, i
hvert fald. – Og givet den mytologi som folk omkring Middelhavet var vant
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til, er det formentlig meget naturligt at kristendommen udviklede sig omkring tankerne om en treenig Gud.
På grund af indflydelse fra indoeuropæerne?
Det var jo sådan set grækere, romere, makedoniere, egyptere og folk i
det nuværende Tyrkiet, Libanon og Syrien der blandede memerne og formulerede kristendommen i de første århundreder efter Jesu død. Formentlig
med en enkelt frafalden zoroastrianer eller to imellem sig. Kristendommen
som vi kender den, blev simpelthen til ved en konference i det nuværende
Tyrkiet i år 325. – Efter år 1! Og når man ikke har en Moses i spidsen der
kan tvinge folket til at æde sine afguder i pulveriseret form, så overlever
idéen om én Gud ikke længe. I hvert fald ikke, med mindre den bliver formuleret, så den giver mening for polyteister. Og det gør den kun, hvis den
bliver formuleret ind i en kontekst som man kender i forvejen.
Mem-mutation?
Horisontal memblanding a la carte!
Man skal jo i realiteten forestille sig følgende: Alle mennesker, både
de som formulerede kristendommen og dem de henvendte sig til, var vant
til flere guder, spændende mytologi, tilbedelse af gudebilleder og temmelig
drabelige eller orgiastiske ritualer, deriblandt ofringer af dyr og i forne tider
også mennesker. – Men tiden var moden til noget nyt. Og, set med vores
øjne: mere civiliseret.
Pludselig kommer der så en ny religion som Jeg vil give jer det, som intet øje har set, og
det, som intet øre har hørt, og det, som
siger følgende: ”Der er kun én Gud, denne Gud er ingen hånd har rørt, og det som ikke er
usynlig, der er ingen offerritualer, din belønning og opstået i noget menneskehjerte.
Thomasevangeliet
straf kommer først efter dette liv, og dét, det hele
handler om, er din sjæl som ingen kan se. Der er heller ikke – bortset fra de
ti bud – en konkret lov at følge, kravet er kun at du tror og tænker på den
rette måde, gør gode gerninger og elsker din næste som dig selv. På dét skal
du dømmes. Og frelses eller fortabes. De eneste ritualer vi har til dig, er en
enkel dåb i vand, og den skal du aldrig gentage; til gengæld er der et lille
måltid bestående af brød og vin. Resten afhænger af dig selv.”
Totalt anderledes?
Hvordan lykkes dét blandt offerdyrkende polyteister der er vant til
smæk for skillingen? Ja, det kan man så læse ud af de tidlige kirkefædres
dogmatik: man siger at Gud fik en Søn, Hans Enbårne, og at denne enbårne
søn udgjorde det offer som afsluttede alle ofringer. Samtidig får man så muligheden for at afbilde det usynlige, fordi man har et billede på den inkarnerede Ånd, nemlig Jesus. Dertil kommer at den korsfæstede figur er et stærkt
middel til at minde folk om, hvorfor det nu lige er at de ikke skal ofre alt mu438
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ligt andet. Kristendommen udviklede sig altså – efter min bedste overbevisning, og den kan gerne være fejlagtig, men den er god nok til mig – som et
udtryk for det absolutte minimum af polyteisme som nødvendigvis måtte
være til stede, hvis monoteismen skulle give mening uden for jødedommen
for 2.000 år siden. – Det gamle Testamente er jo stort set ét langt vidnesbyrd
om, hvor hamrende vanskeligt det var at få jøderne til at forstå det!
Og det var lige så svært for ikke-jøderne?
Først med islam blev skridtet mod en mono- For vel er ordet om korset en dårskab
teisme, uden for jødedommen, taget fuldt ud. – Krist- for dem, der fortabes, men for os, der
frelses, er det Guds kraft – der står jo
ne anser naturligvis selv kristendommen for at være skrevet:
monoteistisk, og det er selvfølgelig dét som tæller. At De vises visdom vil jeg ødelægge,
de kloges klogskab vil jeg
vi andre så ikke kan forstå den, det kan jo i og for sig tilintetgøre.
Paulus’ Første Brev til Korintherne
være underordnet. Bare de selv kan forstå den og er
glade og godt tilfredse, så er det jo godt!
Endelig skal siges om kristendommen at den – i lighed med buddhismen – er én af de få religioner i verden der ikke startede som en erobringseller krigerreligion. Hvilket formentlig også hænger sammen med at den
opstod i et multikulturelt bysamfund. Der var ikke en magtbase eller en
krigerkaste som skulle formes eller videreføres. Den havde ikke brug for
land eller jord, kun plads i folks hjerter. Først da kirken fik magt, omdannede den sig til at være lige så voldelig som alle andre nationer og religioner.
– Og i den forbindelse er der faktisk en ting til med kristendommen som er
absurd: selvom den i så udpræget grad er en individbaseret tro, så udryddede den stort set individet, så snart den kom til magten!
Hvordan dét?
Hvis du kigger på den græske kunst, så vil du se at fra 400-tallet før
år 1 skiftede buster og statuer karakter; hvor de før forestillede stereotyper
og guder i skabelonform – ligesom hos egypterne – så kom de nu til at forestille individer. Det var individuelle græske borgere som blev portrætteret.
Senere, da romerne besejrede grækerne og kopierede deres kultur
omkring år 100 før år 1, opstod der samme individuelle afbildinger i den romerske kultur. Statuerne viser folk som har rynker og skæve hager og kartoffelnæser, og i det hele taget ser ud som individer. – Men hvad skete der i
300-tallet efter år 1?
Kirken kom til magten?
Kristendommen havde gradvist sneget sig ind i magtens cirkler, og i
440 blev Leo den Store biskop i Rom. Herefter overgik Romerriget officielt til
kristendommen, og pavedømmet blev indstiftet i og med at Leo overtog titlen af pontifex maximus; romernes titel for den ellers hedenske ypperstepræst.
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Man ska dock ha i minnet att den
Og så forsvandt indivdet fra kunsten?
gutenbergska revolutionen i själva
Puf! Borte i 1000 år! – Årstallene er meget lette verket var en långsam evolution som
at huske: den første pave 440; Gutenbergs bogtryk knappt höll takten med annan teknikutveckling. Den protestantiska propamed løse typer 1440. Derimellem; dødt!
gandabilden av tryckpressar som
spred biblar på folkspråken till
Bortset fra Marco Polos hjemvenden fra Kina og snabbt
det läshungriga folket är inte sann.
den italienske Renæssance som begyndte allerede i Gustav Vasas bibel trycktes under två
hundra år i knappt två tusen exem1300-tallet, så skete der i de mellemliggende 1000 år plar. Det räckte inte med omflyttningsstort set ingen teknologisk, videnskabelig eller kultu- bara bokstavtyper för en massproduktion värd namnet.
rel udvikling Europa, og individet forsvandt fuldLars Melin
Människan och skriften, 2004
stændigt fra kunsten. Du kan for eksempel se det på
alle vores kalkmalerier og i de Bibel-illustrationer som munkene lavede i
klostrene; der er ingen individuelle karaktertræk i tegningerne, og sammenlignet med grækernes og romernes skulpturer og billedkunst omkring år 1 er
de mildt sagt ubehjælpsomme!
Kulturel dekompleksitet?
Sådan går det, når religiøse fundamentalister sidder på magten og
kun tillader ét memplex at eksistere!
Dér, hvor det til gengæld rykkede, det var dér,
Islam
hvor muslimerne var. – Hvad er det alle muslimer Enjoin believing women to turn
skal?
their eyes away from temptation
and to preserve their chastity; to
Bede fem gange om dagen?
cover their adornments (except
Det skal de også, og der er også en række andre
such that are normally displayed);
ting de skal, men i denneher sammenhæng er der i- to draw their veils over their
bosoms and not to reveal their
sær én ting som er interessant: de skal læse Koranen!
finery (...).
Ja, og?
The Koran, 24:31
For at kunne læse Koranen skal man hvad?
Vaske fødder og ansigt?
Man skal kunne læse, dit fjols! For at være muslim skal man kunne
læse! Islam opstod i en stort set analfabetisk verden – det er jo ikke ligefrem
folkeskoler Kirken er kendt for at have oprettet! – og Muhammeds og arabernes erobring af hele Mellemøsten, Nordafrika og Spanien var – ud over
krig og tvangsomvendelser – ét stort alfabetiseringsprojekt!
Islam indførte folkeoplysning ligesom jødedommen? Arabisk skrift är inte bara jämnårig
islam, utan språket, religionen
I de kristne områder gik udviklingen i stå, og i de muslim- med
och kulturen är intimt sammanvärvda.
Koranskolor över hela världen lär ut
ske nærmest eksploderede den? – Og nu er det omvendt?
skrift och religion samtidigt.
Der er selvfølgelig en række faktorer som gør
Lars Melin
Människan och skriften, 2004
sig gældende, men ud over at Anden Verdenskrig
slog udviklingen i Mellemøsten i stykker; ud over at olien forhindrer den
øvrige mellemøstlige økonomi i at udvikle sig; og ud over at et ukendt antal
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af verdens muslimer formentlig bruger uforholdsmæssigt meget energi på
konspirationsteorier uden det fjerneste hold virkeligheden i stedet for at
bruge hovedet til noget konstruktivt og foretage sig noget positivt, så er der
formentlig især to ting som holder en stor del af den muslimske verden ude
af den globale udvikling i øjeblikket.
Det ene er al den energi de mange steder bruger på at holde den ene
halvdel af befolkningen væk fra udviklingen, og den anden er at mange
muslimer slet ikke lærer at læse, men blot lærer at recitere Koranen ud fra
bogstaverne. – Hvilket teknisk set også er dét Koranen siger at de skal;
qur’an betyder simpelthen recitation. Men de lærer ikke nødvendigvis den
helt fundamentale færdighed at læse og dermed også at læse andre tekster
– specielt ikke, hvis det eneste de lærer at recitere er Koranen, og deres
modersmål ikke er arabisk – og de lærer heller ikke at tænke over det de
læser. Eller for den sags skyld at skrive.
Så Muhammeds oplysningsprojekt er gået lidt i vasken? – Det var dét vi
talte om i går; det er ikke farligt, når folk ikke kan læse, det er heller ikke farligt, når
folk kan læse, det er først farligt, når folk kan næsten-læse, og alle tre grupper får
fingre i den samme bog?
Specielt, når bogen gerne vil overbevise læserne om at den ligger inde
med Sandheden, hele Sandheden og kun Sandheden, og at der ikke kan findes andre Sandheder. – Hvilket jo sådan set også har været Det nye Testamentes problem. Kirken gjorde sig så bare ikke den ulejlighed at lære folk at
læse. Eller skrive. Og én af konsekvenserne var at individet forduftede, til
trods for at det netop var dét Det nye Testamente handlede om.
Sådan har jeg ikke hørt kristendommen udlagt før...
En blodig myte
Det er der næppe heller nogen andre der har.
In 1215, the Catholic church formaJeg har altid bare hørt at jøderne slog Jesus ihjel, og lized the dogma of transubstantiation,
which holds that the wine and wafer
så var det ligesom bare dét.
used in the Mass are miraculously
Og taget i betragtning, hvor mange jøder den transformed during the service into
the actual blood and body of Jesus.
historie har kostet livet, så var det måske på tide at få Antisemites suspected that if the wafer
manet den i jorden. Jeg kender desuden indtil flere was transformed into Christ’s body,
then the Jews, having killed Jesus
jøder som er trætte af at de fortsat bliver bebrejdet en once, would try to do so again. From
thirteenth to the eighteenth cenforbrydelse som de ret beset ikke hverken har eller the
turies, thousands of Jews were killed
havde noget med at gøre. – Skulle vi så også til tid og for allegedly breaking into churches,
stealing wafers, and “torturing” them.
evighed rende rundt og bebrejde alle folk i VestjylJoseph Telushkin
fra bogen Jewish Humor, 1992
land mordet på Kaj Munk?
Men Kaj Munk blev vel slået ihjel af tyskerne? Ikke af vestjyderne?
Men det var danske kollaboratører der stak ham. Og Jesus blev slået
ihjel af romerne. – Hvor mange jøder tror du, levede i Judæa på Jesu tid?
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Nogle tusinde? 1 million?
Der er ikke nogen der ved det med sikkerhed. Men 500.000 er formentlig et godt gæt. 1 million ville ikke være umuligt. Og det landområde de beboede, var på størrelse med Jylland. Hvis Jesus gik rundt og prædikede i et
par år; 4-5 år max, i en tid uden aviser, uden radio, uden tv, og hvor han absolut ikke var den eneste prædikant som gik fra by til by; det var et temmelig almindeligt fænomen med rabbinere der gik fra by til by og prædikede.
Hvor stor en del af Judæas befolkning tror du så, overhovedet havde hørt
om ham? – Vi taler om vandreture fra Ribe til Skagen med ophold i enkelte
byer undervejs.
Ikke så mange?
Men ypperstepræsterne og de ældste
Da han nåede til Jerusalem under den jødiske overtalte skarerne til at bede om at få
påskefejring, hvor folk valfartede til på pilgrimsfærd Barabbas løsladt og få Jesus henrettet. Og da statholderen spurgte
på grund af højtiden, og man netop anslår at der var dem: ”Hvem af de to vil I have, at
omkring 1 million mennesker i byen – hvor pålideligt jeg skal løslade jer?” Svarede de:
”Barabbas!” Pilatus spurgte dem:
eller upålideligt det tal så end måtte være – hvor man- ”Hvad skal jeg så gøre med Jesus,
ge jøder tror du så stod på torvet den dag Pontius som kaldes Kristus?” De sagde alle:
”Han skal korsfæstes!” Han spurgte:
Pilatus gav folket valget mellem at korsfæste Jesus ”Hvad ondt har han da gjort?” Men
de råbte blot endnu højere: ”Han skal
eller Barabbas?
korsfæstes!” Da Pilatus så, at der
Næppe en hel million?
ikke var noget at gøre, men at der
Hvis hele Jyllands befolkning i 1943 var kom- tværtimod blev uro, tog han noget
og i skarens påsyn vaskede han
met til Århus for at fejre jul med deres familie, hvor vand,
sine hænder og sagde: ”Jeg er
mange af dem tror du så ville gå ned på Rådhus- uskyldig i denne mands blod. Det
pladsen den 24. december for at høre Werner Best bliver jeres sag.” Hele folket svarede:
”Lad hans blod komme over os og
holde tale? – Jeg siger ikke at Pontius Pilatus’ rent vore børn!” Da løslod han dem
faktisk talte til det jødiske folk i Jerusalem og bag- Barabbas, men lod Jesus piske og
udleverede ham til at blive
efter gik ind og vaskede sine hænder, men jeg siger korsfæstet.
Matthæusevangeliet17:17-21
heller ikke at han ikke gjorde det!
Der er lige så meget Christian X til hest over Det nye Testamente som over
Det gamle?
About this time there lived Jesus, a
wise man, if indeed one ought to
Sådan er religiøse tekster.
call him a man. For he was one who
Den jødiske historiker, Josefus, som blev født i wrought surprising feats and was a
år 37, skrev om jødernes historie i bogen Den jødiske teacher of such people as accept the
gladly. He won over many
Arkæologi. I bogen er der et afsnit om Jesus, men det truth
Jews and many of the Greeks. He
er så kikset flettet ind i teksten at de fleste er overbe- was the Messiah.
Josephus
vist om at det er et falsum som nogen fra kirken har
Jewish Antiquities, VIII. 63
fundet på.
Den anden bog Josefus skrev, Den jødiske Krig, handler om romernes
besættelse af Judæa fra år 63 før år 1 og frem til år 70 efter år 1, hvor Jerusa442
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lem blev ødelagt. Han skrev bogen inden eller nogenlunde samtidigt med at
de fire evangelier i det ny Testamente blev skrevet, og i dén er Jesus slet
ikke nævnt. – Til gengæld er Herodes beskrevet, så det nærmer sig det rene
Shakespeare! Det er helt fantastisk! Fremragende litteratur!
Det udelukker selvfølgelig ikke at Jesus har levet og prædiket. Men
det gør det heller ikke særligt sandsynligt at Jesus havde så stor en effekt på
sin samtid som Det nye Testament gerne vil give indtryk af at han havde.
Specielt, fordi Josefus er ganske detaljeret med hensyn til andre personer.
Desuden udgør de to værker, Den jødiske Krig og Den jødiske Arkæologi, tilsammen mere end 3.000 sider, og så er det måske lidt besynderligt
at Jesus får 15 linier, hvis han var så berømt. – Specielt, hvis han ligefrem
skulle frelse hele verden...
Så ville han nok have fået et helt kapitel for sig selv? Der optrådte nemlig nogle svindlere
og bedragere, som foregav at være
Det står også helt klart hos Josefus at romerne guddommeligt inspirerede og som
slog ret hurtigt ned på større folkeforsamlinger, uan- fremkaldte uroligheder og oprør; de
bevirkede, at folk blev grebet af en
set hvad deres indhold var. Så hvis Jesus havde haft helt dæmonisk begejstring, og de
en større følgeskare, så var han formentlig blevet førte dem ud i ørkenen, idet de
knaldet af romerne længe inden den jødiske ypper- påstod, at Gud der ville vise dem
tegn og undere, der varslede
stepræst fik fingrene i ham.
friheden. Felix opfattede det som
Talmud – der er jødernes fortolkning af Mose- optakten til oprør, han sendte
ryttere og svært bevæbnet fodfolk
loven – består af en række rabbineres diskussioner i imod dem, og der blev anrettet et
århundrederne før og efter år 1, og Talmud nævner stort blodbad.
Josefus
muligvis Jesus. Og når jeg siger ”muligvis”, så er det
Den jødiske krig
fordi han ikke nogen steder optræder under navnet
Jesus, og derfor er det ikke til at sige, om det overhovedet er ham de refererer til, eller en anden frafalden rabbinerstuderende som set med jødiske øjne
var kommet på teologiske afveje. Der er altså ingen steder i Talmud, hvor
rabbinerne siger noget i retning af ”Det var også for galt at Jesus fik så mange
medløbere!” eller ”Hvordan fortolkede Jesus det-og-det?” eller ”Godt vi fik
udleveret Jesus til romerne!” Det eneste der er, er 10-15 temmelig usikre
referencer til personer som muligvis kan have været Jesus. Og Talmud er
vel at mærke et bogværk på 10-12.000 tætskrevne sider.
Josefus var over 3.000 sider og Talmud er 12.000!?
Ubetinget ét af verdens mest komplekse, litterære værker! – De kalder
sig sgu da ikke ”bogens folk” for ingenting, jøderne!
Der er med andre ord lige så få samtidige spor af Jesus uden for Biblen
som der er af Moses og hans tusindvis af israelitter der flygtede fra Farao og
Egypten. Vi kan altså ikke bruge hverken Nye eller Gamle Testamente til at
sige noge som helst historisk om den Historie de beskriver.
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Det nye Testamente blev skrevet af folk der var religiøst begejstrede;
folk som havde set en åndelig sandhed, og som havde fået del i en frelse
som de ellers ikke havde hørt om. Og for at skille sig ud som en selvstændig
religion – afgrænse sig som selvklarovre teenagere – var ét af deres ærinder
at distancere sig fra jødedommen og indsmigre sig i det romerske samfund.
For det var dér kristendommen havde sin fremtid. – Eller måske er det bare
de tekster som smigrede romerne, der har fået lov at overleve?
De mest overlevelsesegnede memer?
I sammenhængen. – Og konsekvensen af det er at millioner af uskyldige mennesker op gennem historien er blevet forfulgt, tortureret og dræbt,
og den dag i dag skal høre for at ”de slog Jesus ihjel”. Og dét kan kristendommen helt ærligt ikke være bekendt!
Den burde vende den anden kind til?
Det var da det mindste, den kunne gøre! – Om ikke andet, så fordi alverdens kristne jo ikke havde fået del i syndsforladelsen, hvis ikke Jesus
havde ”sonet Adams synd på korset”.
Jeg kender ikke én jøde der har problemer med at kristne tror på Jesus
og tilbeder ham. Tværtimod, det har de ingen problemer med. Der er også
blandt jøder en udbredt enighed om at Jesus har levet. Men at tage ansvaret
for hans korsfæstelse for næsten 2.000 år siden, dét er de altså grumme trætte af! – Og lad så være med at sige ”det skulle de have tænkt på, inden de
bad om at få ham korsfæstet!” som jeg engang hørte en mand sige. ”De”
bad ikke om det!
For de var slet ikke til stede?
Og det var der heller ikke ret mange af ”dem der var til stede” der var.
Bortset fra alle dem som ikke havde nogen familie at fejre påske med.
Til gengæld er vi til stede her. Lige nu. Og har
Klaroverheden,
en historisk enestående mulighed for at se os selv i
theory of mind
kortene.
Kollektiv, reflekteret selvklaroverhed?
Med hensyn til personernes moralDet er derfor jeg kalder det pubertetsepoken. ske karakter er der fire punkter,
Alt dét vi har talt om i dag, var én lang proces mod man må rette sin opmærksomhed
imod (...) . Det fjerde punkt er
stadig større og større selverkendelse. For individet karakterens indre konsekvente
såvel som for kulturen. Ontogenetisk såvel som fylo- opbygning for selvom den person
genetisk. Dét vi talte om i går med tidspendulerne, der fremstilles i gengivelsen er
det var den judeo-kristne kulturs endelige løsrivelse inkonsekvent og forudsætter en
sådan karakter, bør der alligevel
fra vores fælles barndom, og dens udvikling hen imod være konsekvens selv i hans
inkonsekvente karakter.
den hormonforstyrrede teenager som den er i dag.
Aristoteles
Hormonforstyrret og med vokseværk?

Poetik
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Dét havde jeg selv i puberteten, og det gjorde ondt ad helvede til!
– Hvad var det der skete med de græske orakler omkring år 300 før år 1?
De holdt op med at virke, sagde du i går?
Hvem var det, grækerne brugte som orakler?
Kvinder?
Unge kvinder fra landet. Men efterhånden blev det umuligt at finde
piger som kunne komme i den rette form for trance. Selv i de mest afsidesliggende landsbyer var det fuldkommen håbløst at opdrive bondepiger som
kunne ændre bevidsthed og klaroverhed på den rigtige måde. – Hvem tror
du har været dem der blev senest selvklarovre, løsrevne, reflekterede hvemjeger i det pulserende jernaldersamfund?
Du vil bare ikke slippe kvinderne, hva’?
Our Rabbis taught: Thou shalt not
a witch to live: this applies
Jeg siger bare at selvklaroverheden er et kultu- suffer
to both man and woman. If so,
relt fænomen, og at mænds og kvinders vilkår var why is a female witch stated? –
Because mostly women engage in
markant forskellige for 2-3.000 år siden. Det samme witchcraft.
Talmud
var byboers og bønders vilkår. Og det var vilkårene
også i vores eget samfund, for bare 4-500 år siden. Da vi jagtede hekse her.
”Elsparepæren” skabte klaroverhed?
Uden oplysningstidens tankegang, specielt så længe den ikke var nået
ud i afkrogene af landdistrikterne, behøver vi ikke at undre os over at folk
var bevidsthedsmæssigt eller klaroverhedsmæssigt forbundet med naturen
og omgivelserne på andre måder, end vi er det i dag. Især kvinderne der
blev holdt hjemme af mændene, og som var de sidste til at lære at læse og
skrive. Og vi behøver derfor heller ikke at undre os over det massehysteri
som kendetegnede hekseprocesserne. – Hvad var det ottende mysterium?
Det må være dét med, hvorfor vi hopper på alskens
The burning alive of tens of thounewage og historier som beviseligt ikke kan være sande?
sands of women (most of them
Jeg sagde også noget om at lirke en lås op...
herbalists and midwives from
Hvis man tegnede et pentagram rundt om nøgle- peasant backgrounds) as “witches”
during the sixteenth and sevenhullet, så troede folk at låsen var beskyttet?
teenth centuries may usefully be
En overbevisning som formentlig var ganske understood as the attempted, and
nearly successful, extermination of
udbredt, da dine, men i hvert fald, da mine oldefor- the last orally preserved traditions
ældre voksede op.
of Europe—the last traditions
rooted in the direct, participatory
Og nissen som altid flytter med, var også virkelig?
experience of plants, animals, and
Først sent har pubertetsepoken sat os i stand til elements—in order to clear the way
at skelne mellem myter og fakta. Formentlig, fordi for the dominion of alphabetic
kristendommen satte processen i stå. Og vores egen reason over a natural world increasingly construed as a passive and
samtids tiltro til bjergkrystaller, healing, mystiske mechanical set of objects.
David Abram
energier, åndemaneri og alskens hurlumhej, samt
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overbevisningen om at Biblen kan bruges til andet end som en kilde til
åndelig inspiration og en ramme for et personligt trosliv, viser at der er lang
vej endnu. Men processen er i gang. Og har stået på i 5-10.000 år.
Den alvorligste konsekvens for landbrugs- og industrikulturens menneske er at den øgede kompleksitet tvinger os til at blive individuelt reflekteret selvklarover, både som individ og som kultur. Som individer; ikke blot
hvem vi er i flokken, men hvem vi er som individer, løsrevet fra alle de
andre. Som kulturer; hvorved adskiller vi os fra vores naboer, og hvordan
kan vi tvære dem ud, så de lærer, hvem der har ret?
I begyndelsen af pubertetsepoken blev memplexerne for første gang
for alvor så forskellige at vi begyndte at definere os ud fra forskellene mellem os. Der var de rige og de fattige i det enkelte samfund. Men der var
også os og vores gruppe: menneskene, og de andre: barbarerne. Og der var
os der kan rejse og lære og handle og træffe beslutninger: mændene, og så
var der de svage, de som føder børn og som er gode at ligge hos om natten,
men som man ellers ikke behøver at have noget at gøre med: kvinderne.
Men det er epokens fortjeneste at vi også begyndte at se lighederne.
Har det ikke taget sin tid? De globale menneskerettigheder er vel ikke mere
end 50 år gamle?
Men forudsætningen for at vi kan sammenligne os med hinanden og
spørge, hvem vi selv er, er jo netop at der kan finde en sammenligning sted,
og det er den sammenligning vi gradvist begynder at foretage. Vi er nødt til
at kunne se også individerne fra ”den anden stamme” som mennesker – og
allerhelst også som medmennesker. Og det skal vi ikke alene som individer,
men også som kulturer. Det var derfor vi kunne sidde i går og tale om at
vores udvikling ligger 5-10 år bagefter USA’s. Uden lighederne havde det
ikke været muligt at finde forskellene.
I forbindelse med at jægersamlerne blev landbrugere og udviklede
landsbyer, og landsbyerne blev til storbyer, og hele molevitten blev til et
gigantisk kulturelt skalafri netværk, så blev kompleksiteten i samfundet
øget i takt med at hver enkelt specialiserede sig for at sikre sin overlevelse.
Det var dét vi kaldte strukturel dybde og vækst i co-evolutionær diversitet,
og det medførte at i takt med at individet blev specialiseret, var han ikke
længere defineret ved sit familieforhold, generne, men via sit erhverv eller
sine personlige præstationer og handlinger, memerne.
Én af de helt store fortællinger i pubertetsepoken er dannelsesrejsen. I
Odysseen og Illiaden finder hovedpersonerne – i den ene er det Odysseus, i
den anden Kong Agamemnon og krigeren Achilleus – deres individuelle
hvem-jeg. For Agamemnons vedkommende handler det om selviscenesæt446
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telse: han konsoliderer sit hvem-jeg. Dels indleder Ordene sved i Achilles,
og i hans behårede bringe
han den Trojanske krig på grund af en fornærmelse,
vakled hans mandige hjerte
dels vælger han at ofre sin datter Ifegeneia for at
i tvivl fra side til side:
redde Grækenland som han er konge for, og det er skulle han rive sit hvæssede sværd
ikke noget han gør i enrum, men i alle sine mænds
fra låret og jage
alle
de
andre
op
påsyn; ”Kan alle se mig, kan alle høre mig!” For
og ta livet af kong Agamemnon
Achilleus’ vedkommende handler historien om hans
eller betvinge sin vrede
personlige valg; skal han gå ind i krigen eller lade
og tøjle sin fyrige iver?
Illiaden
være? Kompleksiteten tvang os til et nyt niveau af
selverkendelse: Hvem er jeg i forhold til alle de her skvaddernakker som er
rundt omkring mig, og hvordan fortæller jeg dem at jeg er det?
Desuden har skriften haft en nærmest ufattelig effekt på vores selverkendelse! For hvad kan man nemlig, når man kan skrive? Jo, man kan læse!
Og hvad kan man læse? Man kan blandt andet læse, hvad man selv tænkte
på et tidligere tidpunkt! Med skriften opdagede vi – sammen med alt det
andet - dét inden i os selv! Og da vi først havde opdaget dét, afgrænsede vi
os fra de andre og satte os i scene, og det afspejlede sig i de statuer vi stillede op af os selv, og i de historier vi fortalte hinanden om os selv. Nå!
Dét som det individuelle, løsrevne hvem-jeg i
Jeg-netværk
bund og grund er, det er at det er mit personlige memetiske skalafri netværk som kan koble sig af og på; A man should not hate any living
creature. Let him be friendly and
eller i større eller mindre grad overlappe det kollek- compassionate to all. He must free
from the delusion of “I” and
tive kulturelle memetiske netværk i min kultur, og himself
“mine”. He must accept pleasure
dette nye hvem-jeg opstod i takt med at individernes and pain with an equal tranquillity.
Bhagavad-Gita
rolle og funktion i samfundet blev specialiseret; i takt
med at yderligere strukturel dybde gjorde at vi fik individuelt forskellige
memplexer; i takt med at individet rent faktisk fik muligheden for at gå sine
egne veje. Barndomsepoken udstyrede gradvist de enkelte flokke med individuelle kulturer, udstyrede dem med forskellige memetiske netværk, og
den udstyrede individet med en forudbestemt plads i flokken.
Pubertetsepoken gjorde forskellene endnu større, og inden for den
enkelte kultur afspejlede det sig ved at individerne fik stadig mere individuelle eller personlige memetiske netværk.
Vogt dig, Tydide, og træk dig
tilbage!
Hvis jeg er tømrer, er mine memer anderledes, end
Prøv
ikke
at
måle
hvis jeg er bonde eller præst?
kræfter med gudernes magt!
Og derfor er epokens erkendelse ”hvem jeg er For af selv samme stamme var
som individ”. I første omgang hovedsagligt i forhold
aldrig
til guderne – det var derfor teksten over Oraklet i evigt levende guder
og menneskeslægter på jorden
Delphi sagde ”Kend dig selv” – mennesket skulle
Illiaden
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kende sin begrænsning i forhold til guderne, men efterhånden kom det også
til at handle om forholdet til andre mennesker. Derfor skrev Shakespeare
”At være eller ikke”, Descartes sagde ”Cogito ergo sum – Jeg tænker, altså er
jeg” og Kierkegaard skrev sine lange, knudrede bøger og sagde ”Vælg dig
selv”.
Processen strækker sig over hele epoken?
Ja, for helvede! Selvom det først er de sidste 100 år at det nye hvemjeg for alvor er slået igennem! Især i den bredere befolkning. Kierkegaard
skrev jo ikke til bønderne på Lolland, men til sine samtidige i verdens navle:
Kjøbenhavn! – Eller måske i virkeligheden mest til sig selv.
Dels er det først nu, vi ikke længere generelt vælger samme erhverv
som vores forældre, dels var det også først langt oppe i 1800-tallet – for ikke
at sige 1900-tallet – at forældre her i landet ikke bestemte, hvem deres børn
skulle gifte sig med. Vi sukker og stønner over indvandrernes arrangerede
ægteskaber, men vi skal ikke mere end 100 år tilbage, så gjorde vi det også
selv!
Mig’et
Men der skete også en anden ting, da vi blev
Brian:
klarover os selv, selvreflekterende, selvoptagede. Det
I’ve got one or two
individuelle hvem-jeg fik et mig, og dette mig er be- things to say!
Crowd:
gyndt at kræve ting af sig selv. Og dét gør vi også,
Tell us! Tell us both of
både som individer og som kultur.
them!
Brian:
Dr. Phil?
Look, you’ve got it all
Denne selvklaroverhed, denne skuen indad wrong! You don’t need to
gør at for individet er universets centrum ikke længe- follow me! You don’t need
to follow anybody! You’ve
re familien eller gruppen, generne, men hvem-jeget; got to think for
yourselves! You’re All
de memer jeg har samlet gennem mit liv.
individuals!
Og dermed bliver døden den ultimative deadCrowd:
line på en måde den ikke har været før, alene af den Yes, we’re all
individuals!
grund at min helt unikke mem-samling som det har
Brian:
taget mig et helt liv at sætte sammen, for altid vil for- You’re all different!
Crowd:
svinde med mig, når jeg er væk. I modsætning til den Yes, we’re all different!
Man:
gang, hvor virkeligheden var cirkulær, og jeget havI’m not!
de del i evigheden i kraft af at være et led i den evige
Life of Brian
Monty Python
kæde af generationer, så har det løsrevne hvem-jeg
en begyndelse og en afslutning: der indtræder en lineær virkelighedsopfattelse. Det individuelle hvem-jeg forudsætter at tiden kan løbe ud. Min tidsramme er personlig og løber fra fødsel til død. En linie med en begyndelse
og en slutning. Bum! That’s it! Hvor vi som mennesker i tidligere tider var
en del af noget større – slægtens udødelighed, naturens orden – og indgik i
448
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en uendelig række af gentagelser, så bliver hvem-jeget nu den eneste årsag
til min egen eksistens. ”Jeg” er min egen historie, og hvem-jeg har en begyndelse og en slutning – må Herren bevare din udgang og din indgang – når
jeg ikke længere er et led i en uendelig, gentaget kæde af generationer efter
generationer, og mit hvem-jeg pludselig har sit eget formål, så er jeg unik og
vil ikke blive genskabt. Historien om mit liv bliver lineær og irreversibel og
kan aldrig gentages! Nå!
Det er traumatiserende og frustrerende ad helvede til! Og pisse fyldt
med stress! Bum! Pattedyr kan føle stress, hvis de ikke har kontrol over
deres egen situation. Det kan mennesker også, og vi kan føle stress i sociale
situationer som ikke har noget med at skynde sig at gøre. En ubehagelig
situation, når man ikke har nogen kontrol; det giver stress. Social stress.
Men deler vi stress op i social stress og tidsforårsaget stress, så påstår jeg at
social stress kan være både genetisk og memetisk, men at den tidsforårsagede stress er rent memetisk. Tidsforårsaget stress er et hvem-jeg-fænomen,
og det stammer udelukkende fra min klaroverhed om min egen død og alle
de ting som jeg gerne vil præstere som individ, før jeg dør. Netop, fordi jeg
ikke blot siger at jeg er eller hvem jeg er i flokken, men hvem er jeg løsrevet fra
alle de andre? I modsætning til dengang, hvor jeget så sig selv som en del af
sin families overlevelse, er det moderne hvem-jeg nu alene i verden, og min
tid er afmålt. Den tidsforårsagede stress er et produkt af pubertetsepoken!
Børn kan vel også få stress? Er din pointe ikke netop at vi ontogenetisk ikke
stiller spørgsmålet, ”hvem er jeg individuelt set”, så længe vi kun er børn?
Små børn får kun stress, når voksne hvem-jeger gør dem stressede!
Det tager en evighed at lære en 3-årig, hvorfor han skal skynde sig. Tid siger
netop ikke børn en hujende fis! Men når vi andre har stresset rundt med
dem tilstrækkeligt mange gange, så kan de selv! Kulturens svøbe. Nå!
Kontrol er ét af selve omdrejningspunkterne i
Ud af din Skrivelse haver jeg
pubertetsepoken. Selvforståelsesmæssigt knudepunkt. erfaret Laurids Randulfs Dont
hvad for Dom
Kontrol over eget liv, kontrol over andres liv, kontrol anlangendes
ungefærlig vil falde i den Sag, Du
over egne memer og kontrol over andres. Kontrol er ham paa mine Vegne haver til at
tale, hvorpaa jeg Dig intet
individets såvel som samfundets mål i pubertets- forholder, at naar han er dømt til
epoken. Det er også derfor du ikke kan rende rundt Falskner, da skal Du lade hugge
Hovedet af ham. Kommer han da
med patterne dinglende frit på offentlige gader og igen, da kan Du lade ham hænge.
Christian IV,
stræder i pubertetskulturen, sådan som du kunne det
Koldinghus d. 21. februar 1641
Brev til Frederik Urne
i jægersamler-kulturen. Alt, hvad der har med kropsfunktioner som ikke kan kontrolleres at gøre, bliver pisse farligt! Børnefødsler, menstruation, sædafgang, afføring; alle kropsåbninger som ikke
kan kontrolleres 100%, skal dækkes til og gemmes bort! Uha-da-da for en
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ulykke, hvis Janet Jackson skulle komme til at stå midt i Super Bowl og
komme til at vise et fuldstændigt naturligt organ frem for den hellige
nations tv-seere som det skete for et par år siden! Spædbørn sutter på den
slags! Det er natur! Det er sex! Det er samfundsnedbrydende! Pubertetskulturen kræver kontrol med naturen og sexualiteten, ellers bryder den
sammen! – Grunden til at du kan ligge på stranden og vise dine ynder frem
i fuld offentlighed, er simpelthen at vores samfund er solidt og trygt, fordi
vi har kontrolleret al den anden natur omkring os; vores kultur og samfund
risikerer ikke at gå i opløsning, når vi viser vores ukontrollerbare kropsåbninger frem for hinanden. Og hvorfor gør det ikke det? Fordi vi også har
kontrolleret naturen inden i os selv, fordi vi har et retssamfund, hvor man
bliver straffet, hvis man gramser på damer man ikke har fået lov at gramse
på! Men hvorfor er kropsåbningerne overhovedet et problem? Jo, det er de,
for hvad sker der nemlig, hvis der er en kropsåbning man lige pludselig
ikke har kontrol over og slipper en vind eller slår en braldrerskid der kan
lugtes helt til Roskilde? Man taber ansigt!
Hvorfor havde oldtiden orgiastiske frugtbarhedsritualer i templerne,
hvor folk bollede i fuld offentlighed? Fordi de ikke var klarover sig selv og
ikke havde noget individuelt hvem-jeg at miste. Hvorfor går jødedommen
og kristendommen og islam fuldstændigt i koma over sexuelle udskejelser
og gemmer det hele af vejen og stuver det ind i ægteskabet? Fordi man fuldstændigt mister kontrollen over sig selv, når man får orgasme og ser så
ufatteligt hamrende idiotisk ud at guderne må sig forbarme! – Og det var så
dét Gud gjorde.
At tabe ansigt er den største trussel mod det nye og stadigt usikre
hvem-jeg – ego om man vil – som kun er ved at lære at stå på egne ben. Det
er derfor Sargon går i krig. Israelitterne går i krig. Agamemnon går i krig. Kirken går i krig. Christian IV går krig. Hitler går i krig. Shakespeares tragedier
er det samme. Alle de fjolser der ikke kan se en sag fra to sider. Rethaveriske skvaddernakker og krakilske pedanter som render rundt og forpester
verden for deres omgivelser, fordi de er for stupide til at sætte sig ud over
deres egne behov. Fænakker der ikke arbejder efter en løsning, men bare
går ind i en konflikt for at få ret for at få ret. Det er det usikre, pubertære,
løsrevne hvem-jeg som forsøger at pisse sit territorium af i verden! – Hva’
Tenna Rasmussen? Små selvoptagede hvem-jeger, kender vi nogen af dem?
Dumme chefer som skælder andre ud for deres egne fejl?
Medarbejdere som nægter at fortælle, hvad fanden de er kommet til
at hælde i kopimaskinen, så reparatøren kan finde ud af, om han skal forsøge at tænde den, inden han splitter den ad.
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Gamle kærester som lægger pinlige billeder ud på Internettet?
Småtskårne skvaddernakker fresh out of Handelshøjskolen med rundsave på albuerne og savsmuld mellem ørerne. – Er det ikke vidunderligt
pludselig at få en teori til at analysere dumhed, umodenhed og snæversyn?
Der passerer sådan en række af fæhoveder forbi for mit indre blik lige i øjeblikket som passer fuldstændigt ind!
Jeg har selv haft umådelig fornøjelse af teorien, siden jeg fandt på
den. Konceptet med barndomsepoken er måske ikke politisk korrekt, men
pubertetsepoken forklarer immervæk en del!
Jeget og humoren
Og nu forstår frøken journalisten så måske,
hvorfor jeg kom ind på oldtidshumoren med Abra- Hvorfor har jøder så store næser?
ham og Sarah og med Adam og Eva i barndomsepo- Det er fordi, luft er gratis.
ken; teenagerens humor afspejler individets søgen efter identitet! I modsætning til barnets humor som gik ud på at sige noget forbudt, så handler
pubertetshumoren om, hvordan vittigheden bliver fortalt. Barnets humor går
fra at sige prut, til hvordan man siger prut, og – ikke mindst – hvem man
siger prut om!
Andre folks profeter, for eksempel?
Fire nonner kommer op til Sankt
Ikke alene får den pubertære vittighed en be- Peter. Han spørger om de har
nogen synder at bekende.
stemt form, hvor placeringen af pointen sørger for at Den første nonne siger at hun har
både afsender og modtager er klarover at det er en set en tissemand. Straks bliver
hun påbudt at gå hen og skylle
vittighed; indholdet tjener også til at slå fortællerens øjnene med vievand.
identitet fast. Efterhånden som børn bliver større, be- Den anden nonne får samme
spørgsmål. Hun bekender at hun
gynder de at fortælle gåder og morer sig over at brin- har rørt ved en tissemand.
ge den anden på glatis, men teenagerens vittigheder STRAKS får hun besked på at gå
og vaske hænderne med
handler om ”de andre”, hvem de er. Det kan være hen
vievand.
svigermødre, indvandrere, svenskere, århusianere, Så springer den fjerde nonne
katolske præster, jøder, amerikanere, blondiner med over i køen og bønfalder Sankt
Peter på det inderligste: Må jeg
store patter – ægte eller uægte – kvinder med røv ikke nok få lov at skylle munden,
som en ladeport, eller hvem der nu får hug for deres inden min søster skal have
lavement?
særheder, men fælles for pubertetsvittighederne og
teenagerens humor er at de skaber en afgrænsning mellem hvem-jeget og
dets omgivelser. Skaber samhørighed mellem fortælleren og lytteren gennem afgrænsning til ”de andre”; gennem at man kan sidde og godte sig
over at de andre fra naturens side er skabt som idioter!
Hvorfor er Koranen så tyk?
Men det er ikke det samme som at humoren er - Det er fordi den indeholder
entydigt stupid! Man skal ikke undervurdere den! hele bistandsloven.
Den pubertære humor er en vanvittigt kompleks form for kommunikation.
De fleste er nemlig ganske og aldeles klar over, hvilke vittigheder man kan
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fortælle, hvor og til hvem – det er jo dét der er hele pointen med at fortælle
at ”de andre” er en flok båtnakker – og ikke alene handler den form for indsigt om, hvilke tabuer det i det givne selskab vil være OK at gøre grin med,
det er også en overordentlig subtil indsigt som gør at man har en forventning om, hvilke referencerammer modparten råder over – hvilke pointer modparten overhovedet vil være i stand til at fatte. Det er simpelthen en
evne vi udvikler i puberteten! Det er dét vi har kammerater til! Ikke alene
har vi en idé om vores egen selvopfattelse, vi er også nødt til at gennemskue, hvad de andre kan forventes at grine af. Hvilke der er deres individuelle memplexer. Hvis vi ikke kan dét, så bliver vi ham, den kiksede onkel
som bare må fortælle denne her hylende grinagtige vittighed om de fire
nonner, første gang han møder niecens katolske svigerfamilie.
Eller synes det er evigt morsomt at sidde ved min søsters bryllup og fortælle
sjofle vittigheder som han hørte for 40 år siden? – Ikke så meget fordi det er gode
vittigheder, men fordi han fik mulighed for at sidde og sige pik under desserten.
Og lille Tenna blev forarget?
”Lille Tenna” havde hørt de fleste af vittighederne Det er desværre sparsomt med
til sin konfirmation og kunne se at hendes tante blev mere vittigheder om protestanter.
Måske er de bare for uinteresog mere mærkelig i ansigtet, jo flere historier hendes mand sante?
fortalte!
Men nede på den lokale bodega ville de sikkert have været helt med
på den!
Jyllandspostens redaktører er sådan en flok kiksede onkler?
Dét som teenageren lærer, er situationsfornemmelse! At stikke fingeren i jorden og mærke, hvilken del af vores kollektive memplex det er OK at
hive frem og trampe rundt i lige nu, og i det givne selskab.
Ser man på humoren i vores kultur, så er evnen til at fortælle vittigheder om ”de andre” nogenlunde dér, hvor vores humor befinder sig i dag.
Både for os som individer og som samfund. Ligesom de færreste teenagere
har selvironi, så tolererer pubertetsepokens samfund heller ikke humor som
gør grin med det selv. Det er OK at pege fingre ad fjenden, men gør man
grin med Kongen, Gud eller hans profet, så er det af med knoppen!
For det usikre, pubertære hvem-jeg som først skal til at lære at stå på
egne ben og leve med sin egen, vaklende, nyfundne identitet, er humoren
den stærkeste og mest skræmmende form for kritik. – Du kan skælde og
smælde over din 14-årige førstefødte som lige har farvet hele parykken grøn
og sige at hans mormor bliver ked af det, dét gør kun håret grønnere! Men
prøv at invitere naboerne indenfor og vise ham frem for at pege fingre af
ham og grine højlydt af ham – dét nænner ikke selv de ondeste forældre!
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Kun den voksne kan grine af sig selv! Ha!
Derfor bliver humoren en lakmusprøve på
samfundets modenhed i slutningen af pubertetsepoken. Så længe humoren kun peger udad; kun gør grin med ”de andre”, så er
samfundet stadig ved at finde sin egen identitet, men i det øjeblik
samfundssatiren peger mod samfundet selv, dets egne særheder og dets
egne magthavere, uden at magthaverne behøver at forbyde den, så er samfundet ved at have fundet en stabil identitet. Så er samfundet ved at blive
voksent!
I can tell you that in my country
Det er ikke de stabile regimer som er bange for the government is very often
humoren! Det er diktaturerne som er det! Alle dem criticized by the newspapers and
der ikke har folkets opbakning! Bøh! Sande folke- the media. I myself am very often
criticized and I have to accept that
valgte ledere med legitim magt risikerer ikke at miste because that’s part of our society
deres magt, fordi folket griner af dem! Deri ligger that we have freedom of expression, we have a free press and this
demokratiets styrke! Det tåler latter! Ha!
Hitler og Stalin og Breznjev har med garanti freedom of expression is a vital
and indispensable part of our
været mere bange for folkelige vittigheder end lange democracy and this is the reason
politiske modmanifester. Ikke mindst, fordi både why I cannot control what is
modmanifesterne og de oprindelige manifester som published in the media.
Anders Fogh Rasmussen
de var imod, var så lange og dræbende kedsommeAl Arabiya, 2. februar 2006
lige at der ikke var nogen der var tåbelige nok til at
statsministeriets hjemmeside
læse dem alligevel. Og hvad med religionen; pubertetsepokens førstefødte?
Alle disse frelste mænd i skørter, hvordan står det måske lige til med deres
humoristiske sans? Hm? Har vi nogensinde set Paven eller ayatollaerne le?
– Kan du huske Rosens Navn, frøken Tenna? Hele bogens plot handlede om
at munkene ikke måtte få fingre i et manuskript. Og hvad handlede
manuskriptet om? Humor! Ha! Kirken har gennem hele sin storhedstid
gjort, hvad den kunne for at gøre munterhed syndig og grineri den direkte
vej til helvede! Og uanset, om vi taler om De sataniske Vers eller Muhammedtegningerne, så er alverdens mullaher mere bange for en krusning i
mundvigen end alverdens handelsboykotter, FN-sanktioner og atomvåben
tilsammen! Og hvorfor er de dét? Det er de, for der er intet så ætsende for
religiøs og politisk magt som et sundt grin! Og grinet er kun en trussel dér,
hvor magten ikke har folkelig rygdækning! Bum! Ha! Og bum-bumme-lum!
Du er ikke ved at blive stresset, fordi klokken er så
Det psykologiske jeg
mange, vel?
Tidsforårsaget stress. Kulturens svøbe! Nå! En anden ting som udvikler sig i vores kollektive pubertet her i Vesten, det er klaroverheden om
vores bevidsthed. Og vi har en intuition om en underbevidsthed. Men klar© Lene Andersen, december 2015, andersen@andersenske.dk
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over den, det blev vi først med Freud! I pubertetsepoken udforsker vi vores
underbevidsthed, og det gjorde vi først med myter og mytologier som vi
digtede, og vi gjorde det med folkepsykologien i eventyrene. Men så kom
Freud med en meget bedre myte og fortalte os at der foregår ting inden i os,
ting som vi slet ikke er klarover. Vi har skjulte sider i os som vi bliver nødt
til at kende til. Som teenagere hungrer vi simpelthen efter historier som kan
hjælpe os med at finde ud af, hvem vi selv er.
Nå! Hvor barndomsepoken gav os historier eller myter der beskrev
verden omkring os og forklarede, hvor den kom fra, så giver pubertetsepoken os myter om os selv og det morads der findes inde i os selv. Gilgamesh
var den der tog det første skridt, da Enkidu ”kendte sit sind”. Moses tog
andet skridt med Guden der hed ”Jeg Er”. Og det interessante ved hele Det
gamle Testamente er at det viser os hele epokens udvikling, stort set skridt
for skridt. Bum! I Første Mosebog får vi verdens skabelse, og efter den kommer for det meste bare skildringer af den nøgne handling og opremsning af,
hvem der var i familie med hvem, hvem der var søn af hvem – den samme
fokus på relationerne som er i de islandske sagaer – men efterhånden som
vi kommer frem gennem Mosebøgerne; ind i Dommerbøgerne; frem mod
vores egen tid hos profeterne, så bliver personerne ikke mere skildret ved,
hvem de er i familie med, men gennem de konflikter de kæmper med. Også
konflikterne inde i knolden på dem selv. Fokus skifter fra det genetiske tilhørsforhold til de individuelle memetiske valg. Pubertetsepoken gør os
klarover at vi selv træffer vores valg. Og at valgene har konsekvenser! Både
udadtil og indadtil! Dét er epokens fortjeneste! Vi opdager psykologien og
bliver klarover den. Og vi opfinder den sunde fornuft og begynder at bruge
den. Bum! – Kan du huske argumentpendulet fra i går?
Det handlede om, hvad man tillod sine beslutninger
Opfindelsen af den
at bygge på?
sunde fornuft
Først talte vi med guderne og gik til shamaner
og orakler, når vi skulle træffe vigtige valg. Eller vi For at komme et lille skridt videre kan
bevæge os væk fra de store katedraforklarede vores handlinger med myter og religion. vi
ler til Middelalderens landsbykirker i
Bum! Så dukkede Sofisterne og Sokrates og Platon op Danmark; de blev netop rejst i landsbyer, små og fattige, så i dem var der
og opfandt fornuften. Nå! Men ind fra højre kom ikke meget rationalitet, men snarere
religiøst vanvid, for man skulle dog
kristendommen med sine myter; satte dagsordenen, synes, at de kunne have brugt deres
og arbejdskraft på noget
tålte ikke modsigelse og forfulgte dem der sagde den småmønter
mere fornuftigt. Men de tog altså
imod alligevel. Først i 1500-tallet satte renæssancen religionen alvorligt, og ud fra deres
mytiske tankegang var der en slags
fornuften i højsædet igen.
mytisk rationalitet i dem; hvor kirken
var Gud til stede og den Onde
Dét som vi så med argumentpendulet i går, var var,
lukket ude, i hvert fald så langt borte,
ganske enkelt at i takt med at det moderne, meme- som kirkeklokken kunne høres.
Johannes Sløk
Opdagelsen af mennesket, 1996
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tiske hvem-jeg blev mere og mere komplekst, så kom vores fornuft og den
frie vilje gradvist til at danne grundlaget for vores beslutninger. Myterne
stod ansigt til ansigt med for mange anomalier til at vi kunne acceptere
deres svar som gyldige. Samfundsudviklingen og den teknologiske udvikling ændrede de omgivelser som myterne var afhængige af og udsprang af.
Vi begyndte at bruge vores hoveder og de tanker som hovedet fremkommer
med, og når vi en sjælden gang undlod at gå i krig eller brænde dem som
mente noget andet, så supplerede vi vores tanker med den mellemmenneskelige debat. Der opstod et helt nyt grundlag for vores valg og handlinger.
Merlin Donald som vi havde fat i for flere kanSkriften og
der kaffe siden, beskriver det sådan at vi overgår fra
lineariteten
den mytiske kultur til en videnskabelig kultur, og
han knytter forandringen til, da vi opfandt skriften. Med skriften blev det
muligt at bevare alle mellemregningerne! I den mundtlige kultur er det kun
resultaterne; den forklaring som viste sig at holde bedst, som overlever. Den
mundtlige kultur gemmer ikke på alle fejltagelserne og de overvejelser som
ikke førte noget med sig. Eller dét som bare blev forældet. Men med skriften
skriver vi vores løsninger ned undervejs, og det efterlader sig spor. Når vi
senere står over for et problem som kræver et svar eller en løsning, så er det
muligt at gå til vores skriftlige kilder og se, hvordan andre tænkte over
samme problem. Forklaringerne er ikke længere guddommelige myter eller
orakelsvar der på uforklarlig vis er kommet til os; nej, de fremstår som
noget et andet menneske har tænkt; et andet menneske som piller næse og
klør sig i røven, på nøjagtigt samme vilkår som mig selv! Nye idéer og
tanker kommer fra mennesker! Og dét er endnu én af pubertetsepokens fortjenester!
Chinese writing was so difficult to
Vi begynder at tænke selv?
master that it actually hindered
Det har vi hele tiden gjort! Det er bare begrun- the spread of mass literacy, and
Roman numerals made certain
delsen der bliver en anden! Nå!
kinds of mathematics impossible
Merlin Donald lægger skiftet fra den mytiske to conceive. Until the right
symbolic technology came along,
til den videnskabelige kultur for 5.000 år siden, fordi certain kinds of thought simply
could not be thought.
det var her skriften blev opfundet.
Merlin Donald
A Mind So Rare
Jeg siger at skiftet fra mytisk til videnskabelig
kultur var på vej for 5.000 år siden; at det tog endnu et skridt for 2.700 år
siden hos grækerne, jøderne, perserne, inderne og kineserne; at mødet mellem den græske og romerske kultur kunne have ført til naturvidenskabens
opblomstring for 2.000 år siden; at kristendommen forhindrede det i at ske,
men at den til gengæld også afskaffede gladiatorkampene og påbød os
medmenneskelighed og næstekærlighed; at islam medførte en videnskabe© Lene Andersen, december 2015, andersen@andersenske.dk
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lig opblomstring for 1.400 år siden; og at den endelige overgang fra mytisk
til videnskabelig kultur, i vores del af verden, skete for 500 år siden!
Og jeg siger at vi stadig kun er på vej! Og jeg siger at udviklingen ikke altid går fremad! Udviklingens vej er bumlet, og hver gang der er religiøse fanatikere som sætter sig på sandheden, så går udviklingen i stå! Vores
frihed indskrænkes og vores tryghed forsvinder! Det er sket før, og – tro det
eller lad være – det kan ske igen!
Problemet er bare at fornuften og videnskaben ikke er nok! Fornuften
er nemlig også en myte! Vestens største, men ikke desto mindre en myte!
For det hele udspringer af vores følelser. Af de samme kemiske processer
og de samme elektriske impulser, i den samme hjerne som vores følelser.
Som generne har udstyret os med?
Tanken tænker på sig selv derved,
Men skriften betød vitterligt et paradigmeskift! at den bliver delagtig i det, som kan
Selvom du ikke kunne lide det ord?
tænkes.
Aristoteles
Jeg hader det!
Til gengæld er jeg sikker på at skriften har haft en anden konsekvens
– ha! flere faktisk – og den første af dem er den selv samme linearitet som
Abraham introducerede! – Lad være med at sidde og se på dit ur, for helvede!
Från början – och ganska långt fram i
Når alle mellemregningerne som ledte frem til tiden – var (...) läsning lika med högLäsning var en så ovan och så
vores erfaringer og tanker og myter bliver bevaret for läsning.
svår uppgift att läsaren behövde stöd
eftertiden, så bliver historiens gang synlig! Bum! Når av sin hörsel för att tolka texten. Det
finns åtsklliga historiska vittnesbörd
noget er skrevet ned, så forsvinder ordene ikke bare om att man hörde en ensam person
væk, puf! De bærer vidnesbyrd om fortiden. Skriften sitta och läsa. (...) t.ex. den helige Augustinus (...) läste på detta sätt (...).
fastholder altså både identitet og virkelighed. Den
Lars Melin
Människan och skriften, 2004
gør fortiden til noget håndgribeligt og dokumenterbart; den bliver noget man ikke bare kan redigere i. Ikke på samme måde, i
hvert fald! Skriften giver linearitet og rækkefølge. I modsætning til den
mundtlige tradition, hvor talen hver gang skulle genskabe ordlyden; genskabe myten, og kun fik det seneste resultat med, så rummer skriften hele
processen.
Med skriften opstod altså intet mindre end en helt ny måde at tænke
på, simpelthen fordi det skriftlige og det mundtlige udtryk er vidt forskelligt. I den mundtlige tradition bruger man gentagelsen som huskeværktøj,
det vil sige at den mundtlige fortælling i sig selv får en indbygget cirkularitet. Men med en skriftlig kilde behøver man kun at fortælle tingene én gang.
Man kan altid gå tilbage og tjekke. Og så kan man se på det skrevne udefra.
Man kan behandle sin erkendelse på et abstrakt plan. Aha! Der opstår nemlig en anden konsekvens på grund af skriften; det var dét vi så med De ti
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Bud: Med skriften bliver det muligt at tænke og udtrykke sig abstrakt;
løsrevet fra den konkrete erfaring.
Tanken kan løfte sig ud over det umiddelbare Jeg kan eksempelvis henvise til
og det erfarede. Den kan opfinde generelle princip- Homer, som jeg har læst, for han
brugte en mængde ord om noget, som
per og dermed matematik og filosofi og psykologi og vi nu kun omtaler med et enkelt abord. Blandt utallige eksempler
retsprincipper og vende blikket indad mod selve den strakt
kan jeg age ordet ”at se”, altså selve
klaroverhed som tænker tankerne! Skriften gør os re- den sanselige funktion at se, uden
hensyn til hvad det er, man ser, hvorflekteret selvklarovre, netop fordi vi kan se på tan- ledes man ser det, i hvad stemning
situation eller måde, på hvilken
kerne i sig selv, sådan som de kommer til udtryk på eller
man ser det. Et sådant rent abstrakt
papiret, og bagefter kan vi kigge på os selv på samme ord har Homer ikke, men han har en
lang række ord, der hvert betyder
måde. – Hvad siger du til dét, frøken Tenna? Hm? noget konkret, om man ser vredt eller
kærligt eller overrasket eller truende
Men paradigmeskiftet fra cirkularitet til linearitet var osv. på et eller andet. Det har vi til
næppe skriftens skyld alene, for grækerne beholdt gengæld ikke, så hver gang vi skal
oversætte et af disse ord, må vi bruge
den cirkulære tidsopfattelse, selv efter de fik skriften. vort abstrakte ord og sige ”ser” og
derpå tilføje nogle andre ord, der skal
Bum! Til gengæld er lineariteten stort set altomsig- forklare situationen eller sindsstemDet kan godt sætte oversætgribende i vores kultur i dag. Fra at jeget indgik som ningen.
teren i vanskeligheder.
Johannes Sløk
et led i en cyklisk kæde af familiemedlemmer som
Opdagelsen af mennesket
havde evigheden både foran og bag sig, så bliver historien om hver enkelts liv lineær. Fra at have en cirkulær tids- og virkelighedsopfattelse gik vi her i Vesten over til at definere verden lineært! Nå! Og
selve skiftet blev tydeligt, da vi forlod landbrugskulturen for 100-200 år
siden, fordi vi ikke længere var afhængige af vejr og cykliske årstider og
Vorherre og hans humørsvingninger i vores dagligdag. Men dét var ikke
det eneste! Der var også andre årsager. Individets udkrystallisering blandt
andet. Og samfundets kompleksitet.
Alene dét at vores kultur, vores samfund og for Under 1600-talet uppstod de tre förutsättningar som krävs för att tidningar
den sags skyld vores begrebsverden konstant bliver och
tidskrifter ska kunna publiceras:
mere og mere komplekse, gør at vi er nødt til at sætte en tillräckligt händelserik värld, tillräckligt många läskunniga och nyfikna
tingene i en lineær orden, indføre en rækkefølgelig- kunder och ett fungerande postväsenhed som kun har én retning, simpelthen for at vi de som kunde garantera en tillförlitlig
utbärning. Förutsättningarna fanns
overhovedet kan holde styr på historien om vores förstås bara i blygsam omfattning till
början, så tidningsutgivningen fick
eget og hinandens liv. Og selvom sporene af den cir- en
börja om ett antal gånger.
Lars Melin
kulære tankegang stadig hænger ved langt oppe i
Människan och skriften, 2004
pubertetsepoken, så medfører den konstante udvikling at i dag aldrig er præcis mage til i går, i morgen er aldrig præcis som i
dag. Og dét gør at vi opfinder begrebet forandring og dermed også idéen
om en fremtid. Første gang var det historien om Abraham, anden gang var
det Oplysningstiden. En fremtid som vi vel at mærke har indflydelse på. Vi
indser at vi har mulighed for at forandre og bestemme vores fremtid. Og
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netop hér er skæringspunktet mellem ontogenese og fylogenese: Pubertetsepoken har givet os selve det kulturelle fænomen ”puberteten”! Den har
skabt selve begrebet teenager. Ligesom vi rent ontogenetisk, individuelt i
puberteten løsriver os fra den verden vores forældre har fastlagt for os og
begynder at tænke over, hvordan vi selv ønsker at forme vores liv, så var
det netop dét vores kultur også gjorde, da den kom i puberteten: den løsrev
sig fra de gamle myter og gjorde oprør mod dét som de gamle havde fortalt
os! Med pubertetsepoken forkaster vi myterne fra fortiden og tror at vi ved
bedre selv! Der er ikke nogen gamle idioter der skal komme og fortælle os,
hvordan vi skal opføre os eller tænke eller tro! Og hvis Vorherre alligevel
bare er en gammel sur stodder i sundhedssandaler og toga, så kan han få
fingeren, kan han! For vi ved nemlig lige præcis udmærket godt, hvordan vi
har tænkt os at køre med klatten!
Tidligere var individet bundet til sin skæbne; ”Så, så, min ven, vær ikke
så rent fortvivlet i hjertet
til sin fastlåste, prædestinerede plads i verden. Dét
Ingen mand vil dog sende mig
var individet hos jægersamlerne, dét var individet
mod min skæbne i Hades.
hos de gamle grækere og dét var individet over alt, Skæbnen er der jo ingen på jorden
som har kunnet undfly,
hvor der er en cirkulær forståelse af tid og virkelighverken kujon eller helt, når han
hed. Idéen om determination var gennemsyrende for
først er kommet til verden.
den græske tankegang! Selv Aristoteles byggede vi- Gå nu hjem og tag var på det
dere på idéen. Alting skete gennem gentagelse eller
som du har at skøtte
genfødsel. De kendte ikke til menneskelig indgriben i både din væv og din ten,
og sørg for at pigerne flittigt
verdensordenen. Skæbnen kunne man ikke sætte sig
gør deres arbejde godt!
op imod! Begik man hybris, så blev den efterfulgt af Det er mænd
nemesis! Bum!
der skal ta sig af krigen,
I pubertetsepoken indser vi at forandring rent alle, men ikke mindst mig
af dem som Illion fødte.”
faktisk eksisterer som en mulighed; at fremtiden kan
Derned greb han igen sin hjelm
blive forskellig fra nutiden og fortiden; at verden har
med hestehårsfanen.
en retning. Vi er herrer i vores eget liv og der er ikke
Illiaden
nogen der kan beslutte på forhånd, hvordan det kommer til at forløbe! Ha!
Heller ikke Vorherre! Vi bestemmer selv! Det var jo dét der var hele pointen
med at spise af den forbudne frugt: med et intellekt fik vi råderetten over
vores egen skæbne! Og selv Gudfader den almægtige, Himlens og Jordens
Skaber ombestemmer sig og ændrer på historiens gang i løbet af de fem
Mosebøger! Freud har tolket syndefaldsmyten og forvisningen fra Paradiset
som historien om, hvordan man som ung løsriver sig fra sin far og mor og
flytter hjemmefra. Når først man én gang er flyttet ud, så kan man ikke bagefter flytte hjem igen! Bum! Færdig kammerat! – Du ville sikkert også betakke dig? Eller hur, frøken Tenna? Det samme ville dine forældre formentlig!
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– Gud er altså slet ikke interesseret i at vi skal tilbage i folden. Han har ladet
os stå på egne ben, og der vil han gerne have at vi bliver stående! Myterne
beskriver ikke længere den fysiske verden omkring os, de skildrer vores
psykologi. Konceptet fortid-nutid-fremtid træder frem i vores kulturelle
klaroverhed. Lineariteten dukker op i vores kultur. Lineariteten skaber vores
kultur. Takket være Abraham. Eller takket være i hvert fald historien om
ham! Og takket være Oplysningstiden er lineariteten dét der kommer til at
forme hele vores verdensopfattelse og er én af grundpillerne i vores kultur.
Knudepunkt? – Tror du ikke at jeg skal gå ud og hente Margit?
Bingo! Memetiske knudepunkter! Antagelser eller forklaringer som
går imod eller ikke accepterer at verdens gang har en rækkefølge; memer
som ikke står i forbindelse med idéen om en lineær tid; de memer har ikke
stor overlevelsesdygtighed i vores memetiske netværk! Dermed kan vi også
drage den memetiske konklusion at hele vores tidsopfattelse er memetisk,
og dermed at selve begrebet om tid også er det. Tiden er et kulturelt skabt
mem. Uafhængigt af vores kultur eksisterer tid ganske enkelt ikke. Dyr har
den ikke. Vores forfædre var nødt til gradvist først at opfinde den; først
cirkulær tid, så lineær tid. Tidsopfattelsen i vores kultur er unik for vores
kultur. Bum! Vi forsøger at eksportere den, vi propper den ned i halsen på
alle og enhver der krydser vores vej og vi bliver stik hamrende tossede, hvis
vi ikke kan tvinge andre til at komme til tiden. Om det så er med vilje eller
fordi vi ikke ved bedre, eller det er, fordi vi er blevet rablende vanvittige
tidsfetischister hele bundtet i den kultur vi har skabt; den kultur der – som
var det kun for at gøre ondt værre – ligger lige i røven på Luther og hans
protestantiske arbejdsmoral, dét må guderne vide, men vi bliver stjernehamrende sindssyge i knolden, hvis vi står ude midt i en anden kulturs
tidsopfattelse og opdager at folk ikke dukker op præcis klokken to minutter
i to, sådan som vi havde aftalt. Sydeuropæerne har ikke samme neurotiske
forhold til rettidig omhu som os – i Skandinavien er vi fuldstændigt hysteriske! – men grundprincippet om den lineære tid, dét deler vi fra vi står op
og til vi går i seng og til vi står op igen, når vækkeuret ringer inden hverken
fanden eller hans oldemor har nået at stikke futterne i et par hjemmesko!
Pubertetsepoken er derfor en realitet i dét øjeblik alle i kulturen lærer
at læse og skrive og dermed får adgang til fortiden! Og ikke mindst: den
dag alle får et ur i konfirmationsgave!
– Oh tempora, oh mores!
Og altsammen får det indflydelse på hvem-jeget som bliver til et reflekteret hvem-jeg. Selve jeget er nemlig en memetisk konstruktion. Og dét
er det på to måder! – Aha!
© Lene Andersen, december 2015, andersen@andersenske.dk
Find altid seneste udgave på www.baade-og.dk

459

Jeget er for det første en memetisk konstruktion
Jeget er et mem
i et fylogenetisk, evolutionært perspektiv, i og med at Mänskorna voro så; det var en
anpassningsdrift, vilande på beräkning
vi som individer udelukkende får en individuel jeg- och övergången till omedveten eller
identitet; et løsrevet hvem-jeg, fordi vi vokser op i en reflexrörelse. Som ett lamm mot sina
vänner, som ett lejon mot sina fiender.
kultur der har skabt begrebet om et jeg på den måde, Men när var man sann? Och när var
og hvor vi er omgivet af andre jeger der konstant via man falsk? Var fanns jaget? Som skulle
vara karaktären? Det fanns icke på ena
det sproglige memplex forsyner os med denne kul- eller andra stället, det var med på
båda. Jaget er icke något ett självt; det
turs begreb om et jeg. Begrebet om jeget er et mem, är en mångfald av reflexer, ett
av drifter, begär, somliga
ligesom tiden er det, og de er begge – og har altid komplex
undertryckta då, andra lössläppta då!
August Strindberg
været – i konstant forandring. I pubertetsepoken bliTjänstekvinnans Son
ver vi hver især klarover hvem vi er, fordi vi kollektivt skaber idéen om det ”jeg” som skal være et ”hvem”. Det er fordi vi har
det kollektive begreb om et indviduelt og løsrevet hvem-jeg at vi hver især
vokser op og bliver klarover det. Hvis ikke kulturen tvang os til at blive
løsrevet selvklarovre, så blev vi det aldrig! Hvem-jeget er et historisk fænomen som er opstået ud af vores kollektive erfaring!
Jeget er for det andet en memetisk konstruktion i ontogenetisk, individuelt perspektiv, i og med at vi hver især opbygger vores hvem-jeg af
memer gennem vores liv. Dette individuelle hvem-jeg er også i konstant
forandring. Og hvis det ikke er det, så bliver man én af de der uudholdelige
stupide idioter som ingen orker at sidde ved siden af til en familiefest.
Hvem-jeget er med andre ord ikke en struktur, men en proces: hvem-jeget
er altid i sin vorden! – Og hvem kender frøken journalisten som skrev om
jeget som altid var i sin vorden? Var der en filosof den unge dame kendte?
Hm?
Kierkegaard? – Skulle vi ikke st...
Konsekvensen af det første er at en fyr som Tarzan nok ville have
overlevet blandt junglens aber, men han var aldrig selv blevet klarover at
han var til, endsige at han ikke også selv var en abe!
Konsekvensen af det andet er at det slet ikke giver nogen mening at
tale om et jeg, for det er altid i fluktuation; det er en proces. Vores memetiske netværk er i konstant forandring. Ligesom kulturen er i konstant udvikling i dét øjeblik den når over et vist niveau af kompleksitet, så er vi det
også selv som individer. Ligesom kulturen har pendulepoker og består af
memplexer med knudepunkter der kommer og går, sådan pulserer vores
personlige memplexer også! Nogle mere end andre, men det er dét som
fremtiden og voksen-epoken kommer til at handle om: Hvordan lærer vi at
leve med denne bevægelighed i stedet for at stritte imod, sådan som teenageren gjorde? Både som individer og som samfund.
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Homo Liquens? – Klokken er
Puberteten i
Hold så op med at sidde og kigge på klokken
for helvede! Men indtil videre insisterer vi på at forblive den vi er. Og der går skriften pubertetens ærinde ontogenetisk set.
Skriften lukker kreativiteten ned fordi viden og historie lægges fast! Derfor
beklagede Platon sig over, ikke alene at de unge mennesker ikke havde nogen
manerer og at verden var af lave, han gik også rundt og jamrede over at
skriften begravede vores åbenhed over for verden. Og alle beklagelserne
dem skrev han ned! Forræder! I modsætning til hans læremester Sokrates
som udelukkende benyttede sig af den levende dialog. Som så var lige præcis dét Platon genskabte i sine skrifter. Men det er et interessant sammenfald
mellem ontogenese og fylogenese, for det er netop i puberteten at barnets
kreativitet og legesyge, forestillingsevnen og fantasien bliver lukket ned. Vi
mister simpelthen vores åbenhed over for verden i takt med puberteten, og
vores barnlige kreativitet er ikke særligt hyppig hos voksne individer. –
Eller hvad, frøken Tenna, er vi særligt kreative når vi snart er 40? Hm?
Det
Bortset fra kunstnere! For det er vel i bund og grund dét kunsten gør;
nægter at acceptere fastlåsningen af vores verdensbillede! Og kunstnerne er
jo voksne mennesker. Som regel. Men hvor mange er kunstnere? Det er jo
ikke hvem som helst der kan få noget på den dumme ved at rende og kaste
med maling eller spille blokfløjte. Flertallet må trods alt klare sig med et job
på kommunen. Eller hur?
Har du det godt?
Det er som om pubertetens frembringelse af hvem-jeget ikke alene
fastlægger identiteten, men også langsomt men sikkert fikserer os og hele
vores verdensbillede. Bum! Kreativiteten hører op, ganske enkelt. Alle de
store memplexer op gennem hele pubertetsepoken har gjort, hvad de kunne
for ikke at behøve at forandre sig! Når først profeten har været der og fastlagt loven, så er den evig! Der kan ikke flyttes så meget som et komma! – Og
hvorfor kan der ikke dét? Fordi teenageren er skide usikker og når først
identiteten er fundet, så er det selvnedbrydende at bare så meget som lufte
tanken om at man kan forandre sig!
Men vi forandrer os!
Men ikke kernen i os!
Cornelius har flyttet sig gennem hele livet. Men han er stadig Cornelius! Jødedommen har forandret sig gennem 3.000 år, men den er stadig
jødedommen! Kristendommen har forandret sig gennem 2.000 år men den
er stadig kristendommen!
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fuldt
flor

Og Islam har – sku’ vi ikke
Og den er stadig islam!
Men vi er usikre og derfor fastholder vi stædigt uforanderligheden!
Fordi vi er teenagere som ikke tør se i øjnene at vores nyfundne hvem-jeg
alligevel ikke vil være helt det samme i morgen! Til trods for vores lineære
tidsopfattelse så stritter vi imod! Tør ikke tage den yderste konsekvens!
Fastholder at der kun er én måde at være mig på, og tæsk, prygl og forfølgelse få den der kommer og påstår noget andet! Næ, så meget hellere lave
alle de andre om, så de kommer til at ligne mig! Tvinge dem til at kopiere
mine memer, så mit usikre hvem-jeg bliver bekræftet af alle de andre! Teenageren tør ikke stå på egne ben! Tør ikke mangfoldigheden! Forskelligheden!
Rigdommen! Anderledesheden! Er der noget værre for en teenager end at
være anderledes? Hm?
Til trods for at vi muterer memer hurtigere end nogensinde før, kæmper teenage-epoken for ikke at ændre på noget! Alt skal være som det altid
har været! Vores kollektive hvem-os må ikke udfordres! Må ikke forandres!
Vi er dem vi er og der er ikke nogen der skal komme her og være anderledes!
Barnets nysgerrighed er borte! Puf! For som teenager har man noget at beskytte! Hvem-jeget! Hvem-os’et! Derfor bliver verden låst. Ikke mere fjolleri.
Ikke mere mystik. Dét man bør kunne og vide er lært. Bum!
Evolutionært set; fylogenetisk set giver det mening: vi suger viden til
os og er kreative og lærer at overleve i verden indtil vi begynder at sætte
gang i forplantningen; derefter er det vigtigere at vi tager os af de børn vi
allerede har sat i verden end at vi selv render og finder på nye ting hele tiden.
– Også selvom det er netop dét hele teenage-epoken har gjort: den har opfundet nyskabelsen og foranderligheden! Og vores arbejdsmarked skriger
efter det! Forestil dig en jobannonce som søger en uopfindsom medarbejder!
Det går bare ikke! Men hvis det hele skal være så satans nyskabende og
kreativt, hvorfor ansætter de så ikke nogle 8-årige? Eller er det dét de netop
gør; psykopatiske chefer der render rundt på ledelsesgangen og opfører sig
som et børnehavebarn der har mistet sin gravko! Det er jo for helvede derfor at folk render til alle mulige coaches og krystalhealere og auralæsere i
tide og utide, fordi de rent faktisk har været igennem puberteten og ikke
kan omstille sig til at være 5 igen!
De første 98% af den tid der har eksisteret moderne homo sapiens
sapiens har vi kun haft behov for at lære nye ting indtil vi blev 10. – Giftealderen for oldtidens småpiger! Derefter var det ikke en overlevelsesfordel
at finde på nye ting! Tværtimod! Eneren havde ikke nogen mulighed for at
klare sig uden flokken, og i flokken ville det bare give uro hvis der var
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nogen der gik og lavede om på alting hele tiden. Nå! Og hvis vores sproglige indlæring er styret af et genetisk vindue som smækker i når vi er 7,
hvorfor skulle vores nysgerrighed og kreativitet så ikke også være hormonelt betinget? Hm? – Tænk lige over dét... mm... – Eller hvad? Er du særligt
kreativ? Hm? – I sengen måske? Dér kunne du vel nok finde på en ting eller
to? Eller tre? – Nej, det er også rigtigt! Den slags spørgsmål kan du ikke
lide! Det er som om hele ansigtet krøller sig sammen i sådan en hønserøv!
Med rynker og det hele. Munden især. Og høns, dét er jeg ikke til! Det er
eddermame perverst! Folk skal jo have dem i asparges bagefter! – Normalt
har man forklaret den skrumpende kreativitet i puberteten med at vi gradvist tilpasser os de sociale konventioner. Vi lærer hvad der er lovlig og ulovlig nytænkning, og vi lærer at alt for meget kreativitet ikke altid er på sin
plads – vi gør hinanden mere konforme og kedelige simpelthen – men jeg
tror ikke på det! Jeg tror at generne leger med! Det er i det mindste både-og!
Og så er arbejdsmarkedet og alle dem som er nødt til at arbejde der, på røven!
Bum! For de er alle sammen ved at falde om af stress! Fordi de ikke er børn
længere! Men derimod teenagere med usikre hvem-jeger som ikke kan finde
ud af at blive lavet om hele tiden. Og grunden til at vi ikke kan finde ud af at
mutere memer når vi er over 10 det er at hos jægersamlerne var det ganske
enkelt ikke en overlevelsesfordel at blive ved med at mutere dem når man
først var kommet i puberteten. Hvis vi blev ved med at mutere memer i rivende hast når vi er voksne, så ville kulturen ganske enkelt falde fra hinanden! Bum! Det er simpelthen en overlevelsesfordel for vores gener at vi kan
holde op med at mutere memer når vi først har lært hvordan verden hænger
sammen, og at vi kan holde ud at sidde nede på kommunekontoret otte
timer hver dag. Hvis vi alle sammen insisterede på at rende rundt og
opfinde ny og banebrydende teknologi og lave verden om så ville fundamentet for et fællesskab smuldre! Flop færdig! Kompleksiteten ville stige
eksponentielt og kollapse. Ha! Den memetiske kompleksitet indeholder kimen til sin egen disintegration hvis ikke generne sørger for at lægge bånd på
dem. Bum! Memerne spreder sig horisontalt og er slet ikke forankret i den
stabile strategi som generne har. Generne har simpelthen beskyttet os mod
memerne ved at gøre os kedelige som voksne! Det er en stabil strategi! Bum!
Sku’
Men lige nu muterer vi memer i et fuldstændigt sindssygt tempo! Ha!
Som en hormonelt afsporet og infantiliseret teenager elsker vi nyheder!
Vores kultur gider ikke sidde henne på kommunekontoret otte timer hver
dag og klø sig i røven! Der skal smæk på drengen!
Smæk, du!
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Lineariteten er vores forudsætning for forandring og begrebet om
forandring er forudsætningen for at vi lever ud fra devisen om konstant at
lave vores omstændigheder om. I pubertetsepoken er vores livsomstændigheder ikke længere givet af guderne; individet har personlig frihed til at
handle – og så bider lineariteten og hvem-jeget hinanden i halen igen –
haps! – ligesom de gjorde det med hensyn til klaroverheden om at vores
individuelle memplexer har en begyndelse og en afslutning sammen med
vores biologiske liv. – Og lige så snart vi er færdige med pubertetsepoken så
skal jeg fortælle dig hvordan fremtiden kommer til at se ud! Det hele afhænger af hvor længe de er om at fiksere Åge derude! Det er jo for helvede ikke
Houdini de prøver at lukke inde!
Vi er for altid flyttet hjemmefra og smidt ud af Os versus dem
Se på frankerne! Se med hvilken
paradis og kan ikke flytte tilbage! Og når man først er glød de slås for deres religion,
vi muslimer ikke viser nogen
ude på Herrens Mark så gælder det om at holde mens
som helst iver for at føre denne
sammen. Bum! Sammen med dem der ligner én selv. hellige krig.
Saladin
Fra Amin Maalouf
Bum! Derfor bliver man nødt til at definere hvad
Korstogene ifølge araberne
man selv er for én, hvilken flok det er man tilhører og
derfor bliver pubertetsepoken et spørgsmål om Os imod De andre! Os
versus Dem! Ha! Bønderne mod jægersamlerne! Agerbrugerne mod nomaderne! Mændene mod kvinderne! Jøderne mod Kanaanæerne! De kristne
mod jøderne! Muslimerne mod de kristne og de kristne mod muslimerne!
Danskerne mod svenskerne! Jyderne mod københavnerne! Det er gennem
afgrænsningen vi finder vores egen identitet. Jeg er ikke ligesom ham, eller
ham, eller ham eller hende! Bvadr! Pigelus! Samtidig møder vi i stigende grad
mennesker med memplexer fra andre, anderledes kulturer; det tvinger
vores kultur til at forholde sig til hvem den er og hvad den kommer af. Og
svensker er jeg i hvert fald ikke! Eller tyrker! Eller perker! Eller fra Rødovre!
Eller én af dem fra Brøndby! Fy for helvede! Og takket være Aristoteles kan
jeg endda bevise at jeg slet ikke kan have noget tilfælles med dem! A kan
ikke både være B og ikke-B på en gang! Bøh!
Enten / Eller
Nu går jeg altså ud og får fat i Margit, så vi kan
SOKRATES: Finder du det karakteristisk
sige tak for i
for en filosof at lægge vægt på de
Du bliver bare hvor du er! Vi er slet ikke fær- såkaldte lyster, som f.eks. glæden ved
mad og drikke?
dige!
SIMIAS: På ingen måde, Sokrates.
Det første grækerne gjorde da de forsøgte at få SOKRATES: Eller det seksuelle?
SIMIAS: Slet ikke?
filosofisk hold på verden, var at formulere et logisk SOKRATES: Eller al mulig anden omverdensbillede hvor alting blev delt op i enten-eller, sorg for legemet? Vil en sådan mand
opfatte alt dette som noget værdifuldt?
hvor modsætningerne gensidigt udelukkede hinan- SIMIAS: Den, der i sandhed er filosof, vil
den; hvor de forhindrede at man kunne finde et fæl- ringeagte det alt sammen.

Platon
Mennesket
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lesskab, bum! og nu er det så markant gennemsyrende for den vesteuropæiske kultur og den måde den har udviklet sig på de seneste 2.500 år at vi
ikke engang er klarover at dette dualitetsfilter ligger som en klam, gammel
smeltet ost ned over alt hvad vi tænker og mener. Fra at befinde os i en verden hvor alting indgik i en helhed, svingede vi ind i en epoke hvor verden
omkring os blev så kompleks at vi var nødt til at have en formel metode til
at dele den op; en metode til at forholde os til den på. Denne formelle metode er i vores kultur den binære, dualistiske logik. Taoismens logik er også
dualistisk, men den er ikke binær. Deres Yin indeholder en lille smule Yang,
og Yang indeholder en lille smule Yin. Der er et kontinuum fra den ene
yderlighed til den anden. Hos os er der kun yderpunkterne. Sort / ikke-sort,
gråt / ikke-gråt. Bum! Al begrebsdannelse bygger på adskillelse eller opsplitning af allerede eksisterende begreber. Det er sådan vores begrebsverden gradvist bliver mere og mere kompleks, mere og mere detaljeret og
præcis. Ligesom sprogene der dannede et træ bliver resten af vores memplexer også mere komplekse ved at forgrene sig. Memerne muterer ved at
forandre eller dele sig. Og jo tættere nymuterede memer kan bringe sig på
et knudepunkt som er der i forvejen eller i fællesskab skabe et nyt knudepunkt, desto større overlevelseschance har de.
Og takket være Aristoteles og dualitetens biDen der ikke er med mig, er imod
naritet kommer pubertetsepokens konflikter altid til mig, og den, der ikke samler med
at handle om at sejre for at tvære modparten ud fordi mig, spreder.
Matthæusevangeliet 12:30
han pr. definition står på det onde og det forkertes
side: hvis dét jeg siger er godt og rigtigt og du siger noget andet, så må dét
du siger nødvendigvis være både ondt og forkert! Bum, Fætter Vims! Du
bliver nødt til at dø for at jeg kan bekræfte mit hvem-jeg og de memer som
det står for! Vi behøver også sejren fordi vi tror det vil forbedre vores
fremtid hvis vi vinder – altså den lineære tid som forudsætning – men vores
entusiasme med hensyn til at missionere, omvende de vantro, ihjelslå de
anderledes, lokke vores nabo til at købe den samme slags havegrill som os
selv, glæden ved at holde Tupperware-parties og få alle veninderne til at
lave frikadeller i den samme slags røreskål som en selv; selve trangen til at
overbevise alle andre om at vi selv har ret og de tager fejl, det handler alt
sammen om at bekræfte dét individuelle hvem-jeg eller det kollektive
hvem-os som vi nu har fundet ud af at vi har og som vi med møje og besvær
har bygget op med vores memer og det hele går ud på at gøre det så aristotelisk ekskluderende som muligt! Det er memernes natur at sørge for at de
selv bliver spredt. Men det individuelle hvem-jeg er netop en memetisk
konstruktion – både det individuelle, det nationale og dét vi alle sammen
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deler inden for én og samme religion. Bum-bummelum! – Så er memerne en
replikator på lige linie med generne? Har de deres egen autonomi? Har memerne bygget mennesket? Eller bygger generne værter der kan mutere
memerne for at tjene generne? Hm? Eller indgår vi bare alle sammen i et
gigantisk memetisk netværk som ingen af os kan løsrive os fra? – Eller kan
vi? Har vi en fri vilje der kan sætte sig op mod den iboende puls og løsrive
individet og menneskeheden fra det uafvendelige? Kan vi vriste os ud af
den ”historiske nødvendighed”? – Tænk lige over dét, frøken lilleskole!
Med den binære logik som et af knudepunkterIt is very dangerous to see things
ne i vores kulturelle memplex bliver konflikter et from somebody else’s point of view
spørgsmål om at vinde eller tabe. Kompromisser – without the proper training.
Douglas Adams
Mostly Harmless
kontinuumet inde i midten – bliver slet ikke anset for
at være en løsning. Det er enten-eller og chancen for at vinde dukker kun op
én gang, dét sørger den lineære tid nemlig for – bum! – og derfor bliver den
lineære tidsopfattelse én af de faktorer som forstærker vores selvklarovre,
reflekterede hvem-jeg. Derfor bliver denne her form for dualistisk enteneller-logik dét der medfører den traditionelle ”din-fjende-er-min-ven-tankegang” som har formet hele vores konfliktforståelse, vores samfund, vores
fjendebilleder og vores valg af alliancepartnere op gennem historien, uanset
hvor modbydelige de end måtte være!
Og konsekvensen af binariteten er at vi som en anden pubertetsramt
teenager kun er og altid kun har været i stand til at beskue verden gennem
vores egen kulturs lille overbepillede navle! – Har alle set mig har alle hørt
mig?! Vi er ganske enkelt låst fast i myten om vores egen ufejlbarlighed!
Bum, Fætter Vims! Vores usikkerhed har medført en konstant række af
ekstremt selvoptagede forsøg på at få andre til at være ligesom os selv og
det skyldes i bund og grund at vi prøvede at finde ud af hvem vi selv var,
og som en far der selv har haft teenagedøtre med eget stereoanlæg så kan
jeg kun konstatere at det som regel sker uden den mindste forståelse for
eller hensyn til andre og deres behov! – Sid stille!
Musikken
I det hele taget er musikken hvem-jeg-define- When Britain first at
Heaven’s command,
rende i pubertetsepoken! Dels er den ét af de områder Arose from out the azure main,
hvor hver enkelt kultur udvikler individuelle stilarter, This was the charter,
the charter of the land,
dels får musikken helt klarovert en række meget kon- And guardian Angels sung this strain
Britannia!
krete anvendelsesområder. Den er stadig det sociale Rule
Britannia rules the waves!
klister – faktisk den eneste form for offentlig groom- Britons never shall be slaves!
ing vi har tilbage for som de usikre pubertære teenagere vi er, skal vi ikke
have nogen til at røre ved hverken os eller vores hår i fuld offentlighed!
Ellers tak! – men musikken får nye funktioner. Militæret bruger den til at få
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soldaterne til at marchere i takt så de bliver bedre til at slå ihjel – det var dét
McNeill lagde mærke til – og konger og kejsere bruger den til at forherlige
sig selv. Og læg mærke til to ting: for det første foregår fredsmarcher aldrig
i takt, og for det andet så er FN’s fredsbevarende styrker de eneste soldater
der ikke har et militærorkester! – Til gengæld har de ét i Tivoli!
Men det er ikke det eneste fordummende stads
When Israel was in Egypt’s land
musikken bliver brugt til! – Fantastisk smøremiddel!
Let my people go
I takt med at vi udviklede landbruget og der opstod Oppressed so hardthey could not stand
Let my people go
arbejdsrutiner blev musikken brugt til at få det sure
Go down, Moses,
way down in Egypt’s land
slid gjort tåleligt. Det var meget praktisk med et indiTell ole Pharaoh
viduelt, selvklarovert hvem-jeg efterhånden som samto let my people go
Trad.
fundet blev mere komplekst, men det er ikke skide
praktisk at have 117 selvrealiserende hvem-jeger til at luge roer eller banke
avnerne af kornet. For slet ikke at tale om hele den musiktradition som groede ud af at der skulle lægges jernbanesveller, høstes sukkerrør og plukkes
bomuld af en gruppe afrikanere som ikke just havde søgt arbejdet frivilligt!
Musikken skaber den os-følelse som gør arbejdet til at holde ud! Den øger
effektiviteten ved at alle kan ramme den samme arbejdsrytme præcist.
Galejslaverne roede til en tromme – de har næppe sunget imens! Ha! – men
rytmen var altafgørende for at skibet overhovedet kom i bevægelse!
Oven i dét har musikken i takt med – takt med! Southern trees bear strange fruit,
– at samfundet er blevet så komplekst udviklet sub- Blood on the leaves
and blood at the root,
kulturer; musikken har simpelthen været med til at Black bodies swinging
in the southern breeze,
definere subkulturernes selvforståelse. Uanset om Strange fruit
hanging from the poplar trees.
det var politiske bevægelser eller æstetiske ih-hvorLewis Allen
er-mit-hår-sejt-fænomener. Der findes ganske enkelt ikke en subkultur med
respekt for sig selv som ikke enten udspringer af musikken – swingpjatterne og beatnikkerne – eller som opfinder en musik som udtrykker lige netop
dét kulturen handler om! Og dét hænger så igen sammen med at musikken
som noget helt unikt i vores selviscenesættende samfund mest er et lytteeller kiggepå-fænomen. – Subsidiært et ”jeg lærer lige nogle nye seje dansetrin som ser komplet åndssvage ud og som mine forældre af samme årsag
aldrig kunne drømme om at udføre”-fænomen!
Fordi deltagelse i sang og musik skaber et os, opløser jeget og får os
til at indgå i noget større hvor vi ikke selv helt har kontrol, så er det i teenageepokens ungdomskultur ikke cool at synge selv. Det er OK at deltage i et
rave party og drikke sig fra sans og samling individuelt, eller at stille sig op
og synge som en lallende amatør i fjernsynet så man kan optage sig selv på
video, men det er ikke sejt at indgå i et kollektiv; at deltage i et kor hvor
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man selv bliver opløst i et os. Med mindre man er sanseløst beruset og ens
fodboldhold har bekræftet ens kollektive hvem-os og udlignet til 1-1 så vi
kan vise de andre hvem-os’er at deres fodboldhold er en flok hængerøve og
de selv er en flok kraftidioter!
Sang er en trussel mod hvem-jeget hvis det
What's wrong with the world, mama
bliver opløst i flokken! Derfor er rapmusikken – hvis People livin'
like they ain't got no mamas
den af samme årsag overhovedet kan kaldes for mu- I think the whole
world addicted
to the drama
sik – slet ikke til at synge med på! Den kan kun fremOnly attracted to things
føres af enkelt-jeger; af stjerner som står frem for
that'll bring you trauma
flokken og rapper for flokken eller til flokken, og det Overseas, yeah,we try to stop terrorism
enkelte nummer kan kun fremføres af den der selv But we still got terrorists here livin'
In the USA, the big CIA
har lavet det. Der er ikke nogen der kan lave en The Bloods and The Crips and the KKK
But if you only have love
cover-version. Det kan godt være at du og din søster
for your own race
kan stå og synge ABBA til hendes bryllup, men når Then you only leave space
to discriminate
hun skal fejre sit sølvbryllup, så er der ikke nogen And to discriminate
only generates hate
der stiller sig op og rapper Eminem! Det kan godt And when you hate
then you're bound to get irate, yeah
være at der om 30 år er nogle af dagens 12-årige der Badness
is what you demonstrate
stiller sig op til et bryllup og rapper Slim Shady, men And that's exactly
how anger works and operates
så er det kun fordi drengene til den tid synes det er Nigga, you gotta have love
to set it straight
imponerende hvis brudgommen stadig kan huske et Take control of yourjust
mind
and meditate
helt nummer udenad, og så er det kun den lille slutLet your soul gravitate to the love,
tede kreds af venner som også selv kan teksten i dag
y'all, y'all
The Black Eyed Peas
der synes at det er sjovt. Dine onkler og tanter som er
for gamle til at have haft et forhold til ABBA syntes med garanti at du og
din søster var bedårende fordi I sang for dem, simpelthen fordi det var en
sang og fordi der ved fremførelsen opstod et os. Med et rapnummer opstår
der ikke noget os. Ikke med mindre man selv er en del af subkulturen og
kender teksten og forholder sig til selve indholdet og hopper rundt som en
åndssvag eller æder en tube lim. Det behøver man ikke med al mulig anden
musik, for den har en helt anden kollektiv karakter! Nå!
Rap er ikke grooming! Det er spillen pik! Og hvor gerne man end
kunne tænke sig at man ikke behøvede at gøre det selv så er det stadig pikspilleri når der ikke er andre som er med. Hvorfor tror du rappernes tekster
handler om dem selv og de cops de har skudt? Det er sgu da fordi de har
behov for at iscenesætte sig selv! Hvorfor tror du at rapperne ikke kan finde
på noget bedre at kalde kvinder end ludere og ”ho’s” og reducerer hele det
modsatte køn til røv og patter? Det er sgu da fordi de ikke er voksne mænd
der aner en skid om kvinder! Små naragtige drengerøve med en våd plet på
lagnet om morgenen, dét er hvad de er!
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Sinatra sang om kvinder, fordi han vidst hvad Over the millennia, music has started a
few riots, and charismatic musicians may
de var! Elvis sang om musik, fordi han kunne synge! have sexually abused a shocking number
Beatles sang om livet, fordi de stod midt i det! Prince of susceptible young fans, and seduced
others to leave their families (and
sang om sex, fordi han havde noget at have det i! Og many
their wits) behind, but no crusades or
Madonna forsøger stadig i en alder af 87 eller hvor jihads have been waged over differences
gammel det nu er at hun er at finde ud af hvad det in musical tradition, no pogroms have
been instituted against the lovers of
vil sige at være kvinde i den tid hun lever i. Men rap- waltzes or ragas or tangos. Whole
perne er en flok umodne, usikre, pikspillende hvem- populations haven’t been subjected to
obligatory scale-playing or kept in penury
jeger der er lige så bange for kvinder som mændene in order to furnish concert halls with the
var det i oldtiden! Lige så kønsforskrækkede som finest acoustics and instruments. No
musicians have had fatwas pronounced
Lipit-Ishtar, som Eshunna, som Hammurabi, som against them by musical organizations,
rabbinerne, som præsterne, som mullaherne! – Se not even accordionists.
Daniel C. Dennett
mig i øjnene og fortæl mig hvad der er mest kvindeBreaking the Spell, 2006
undertrykkende: Biblen, Koranen eller MTV? Jeg forstår ikke at I finder jer i
det, og jeg forstår ikke at der ikke er flere voksne mænd der fortæller deres
sønner hvordan man omgås kvinder! Hvis de lærte at tale ordentligt kunne
det jo være at de rent faktisk fik noget på den dumme!
Rapperne rapper om deres forsnævrede syn på verden og derfor mest
om sig selv! Eller sådan som de gerne vil have at deres homies skal tro at de
er dem selv! – Fremragende tekster som tekst betragtet! Men rappen hænger
sammen med den evige søgen efter sit individuelle hvem-jeg; en søgen som
bliver stærkere og stærkere jo mere kompleks og fragmenteret den omverden er som man skal overleve i, og derfor kan små og usikre hvem-jeger der
ikke er blevet rigtige mænd endnu selvfølgelig finde hjælp til at finde sig
selv i nogle tekster som skildrer kvinder som trash! Så er man nemlig selv
noget ikke-trash! Teenageren er og bliver selvoptaget! Bum, færdig og fuck
dig, Fætter Vims! Og den eneste undskyldning er at dét er teenageren nødt
til at være for overhovedet at kunne blive til og overleve som et autonomt,
løsrevet hvem-jeg. Og fordi teenageren i modsætning til det voksne individ
ikke har lært at se sig selv udefra endnu; teenageren kan nok løsrive sig fra
flokken og finde ud af hvem han eller hun er, uafhængigt af de andre, men
teenageren kan kun se sig selv og sit hvem-jeg med egne øjne! Ha!
Modenhed er nemlig i bund og grund et spørgsDen selvoptagede
mål om i hvilken grad man kan se sig selv udefra!
teenager,
Selvklaroverhed, klaroverheden om det individuelle
klaroverheden
og
hvem-jeg set med egne øjne er dét som teenageren
konformiteten
kan; det individuelle hvem-jeg set udefra med andres
øjne er dét som den voksne kan! Bum! Der er simpelthen grænser for hvor
stor kompleksitet teenagere kan magte. De kan ikke se sig selv udefra, de
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kan heller ikke se andre ting fra andet end deres egen synsvinkel. Det er
simpelthen for komplekst til at teenageren kan rumme det. Men det er dét
som skal være under udvikling i puberteten. Det løsrevne hvem-jeg er bare
for usikkert endnu til at det kan rumme andet end sin egen synsvinkel, og
dette endnu usikre hvem-jeg har et enormt behov for at blive bekræftet. Det
er derfor teenagere søger sammen med andre der ligner dem selv og deler
samme memplex og gør hvad de kan for at afgrænse sig fra andre som ikke
er ligesom dem selv. Og hvis det ikke er nok prøver de med gruppepres at
få alle andre til at ligne dem selv eller tænke på samme måde, og så er det i
og for sig ligegyldigt om det er kardinalerne i Rom, virksomhedskonsulenterne i Hugo Boss-jakkesæt, rockerne inde bag plankeværket eller
Hizb-ut Tahrir. Det lykkes sjældent at få nogen der er mere voksne eller
komplekse end dem selv til at kopiere sig, men yngre individer; de som
ikke selv magter den store kompleksitet, det er dem man kan forme! Dem
kan man få til at kopiere sine memer! Påvirkningen går kun i den ene retning! Bum! Mere kompleks påvirker mindre kompleks! Og det gælder individer og det gælder kulturer! Verden og dermed også os selv styrer mod
øget kompleksitet! Bum-bumme-lum! Hvis du først har befundet dig på ét
niveau af modenhed; hvis først du har været i stand til at håndtere ét niveau
af kompleksitet og selvstændighed, så går du ikke tilbage! En sund personlig udvikling tager ikke skridt bagud. Dét man kan definere som personlighedsmæssig dekompleksitet er netop dét vi nedgørende kalder barnlighed
eller selvoptagethed. – Det er derfor du synes at din onkel og hans vittigheder er pinlige til festen! Nå! Eller hvad? Teenageren ser kun sig selv gennem sine egne øjne og har et konstant behov for bekræftelse, et konstant
behov for at lave alle andre om så de kommer til at ligne ham selv og det er
nøjagtigt det samme som har kendetegnet vores kultur gennem hele pubertetsepoken! Bum! Vores kultur skulle hele tiden have sine memer bekræftet.
Bøh! Kirken så det straks som sin ypperste opgave – koste hvad det ville! Så
snart vi havde kopieret – ikke engang opfundet! Ha! – krudtet og stjålet
opfindelsen fra kineserne og muteret det fra fyrværkeri til våben så vi
kunne slå hvem-det-passede-os ihjel, styrtede vi ud og koloniserede resten
af kloden, Bum! tog dem med som slaver vi havde plads til på vores skibe
og gjorde hvad vi kunne for at få de tilbageblevne til at ligne os. Ha! Enten
ved at sende missionærer ud i urskoven og give befolkningen nystrøgne
hvide skjorter på eller som i dag hvor Nike og McDonald’s og alle mulige
andre multinationale selskaber i deres pubertære selviscenesættelseskamp
forsøger at få hele klodens befolkning til at dele deres memplexer og såkaldte værdier som et eller andet team af eksperter og semiotikere i reklameaf470
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delingen har regnet ud vil passe godt ind i firmaets etiske profil. Bøh! Og
rend mig i røven!
Hvorfor har direktøren for en multinational koncern behov for at
arbejde 60-80 timer om ugen for at sælge dåsesodavand til analfabetiske
bønder i Peru eller Tibet når han selv får mavesår af det mens bønderne får
dårlige tænder? Hm? Hvis ikke det netop er fordi vi i vores kultur har et
enormt behov for at se os selv bekræftet? Det kan godt være at direktøren
ikke har behov for bøndernes beundring men kammesjukkerne ude på golfbanen synes sikkert at han er en allerhelvedes karl! Nå! Og venstrefløjen er
ikke et hak bedre! For revolutionen, kammerat! I dag er de bare trods alt
blevet så forskrækkede at de ikke kæfter for meget op! Men har man hørt
større ramaskrig end dengang Danmarks Radio valgte at sende Dallas?
Uha-da-da! Der var ikke grænser for hvor ”bekymrede” alle mulige velmenende eksperter var for den mentale folkesundhed! – Eller måske var det
slet ikke varigt mén, men varigt mém de var bange for? Tænk hvis alle
arbejderne fik smag for kapitalisme! Kunne danskerne mon overhovedet
”tåle” at se J.R. uden at få varige mén? For hvem var det nemlig der galpede
op? Nøjagtigt de samme mem-spredere som i årevis havde forsøgt at gøre
den danske arbejder ”oplyst”. Hele den selvhellige venstrefløj! Slut med
den knæhøje karse hvis maskinarbejder Jensen lige pludselig syntes at det
var bredere ymer at se familien Ewing og få en ejerbolig med egen udestue
end at læse Land og Folk! – Og hvad skete der i kølvandet på Ewingklanen?
Renten faldt, huspriserne steg og ingen gad rende rundt og ligne en idiot
med en rød fane længere!
Og nu kulminerer pubertetsepoken så i en udtalt pubertetskultur som
i den grad kultiverer og dyrker ungdom frem for noget som helst andet!
Mindst af alt visdom! – Kan dét ord overhovedet køres på en CD-rom? I
modsætning til vores kollektive barndom hvor vi accepterede og var klarover at vi stod på skuldrene – eller måske ligefrem sad på skødet – af de tidligere generationer og deres erfaringer og udelukkende overlevede fordi vi
lyttede til de gamles visdom, så opfører vi os nu som den teenager der ved
alting bedre selv, anser de gamle for nogle idioter og i øvrigt ikke gider at
lytte til nogen som helst! Fy føj da! Fra en økologisk synsvinkel har vi op
gennem hele epoken kollektivt opført os som den glubske lømmel i voksealderen der tømmer køleskabet uden at tænke det fjerneste over hvor den
næste liter mælk skal komme fra eller hvem der har betalt for den. Nå! I begyndelsen gjorde det ikke så meget, for vores påvirkning var ikke så kraftig,
men siden industrialiseringen – og fordi kompleksiteten stiger eksponentielt – så har vi indrettet os sådan med vores teenagerlivsstil at størstedelen
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af jordens befolkning dårligt nok kan gå mætte i seng mens en brøkdel af os
æder og sviner som en ottendeklasse i det store frikvarter! Det er eddermame ikke noget kønt syn! Jeg ved ikke om du nogensinde har set sådan et
klasselokale? Det sidste nogen forsøger at ramme med deres fedtede madpapir og de madder som det er alt for utjekket at spise, det er skraldespanden! For slet ikke at tale om stanken! Og vores kollektive pubertet, selviscenesættelseskulturen og hele den konstant stigende kompleksitet i samfundet tvinger individet til at definere sit hvem-jeg stadig tidligere og tidligere; piger i 7-8-årsalderen begynder at bruge make-up og klæder sig lige
så udfordrende som deres pop-idoler og udsender seksuelle signaler som
de ikke en gang aner hvad er; drenge helt ned til 10-12-årsalderen vil hellere
dø end at vise sig i skole med de forkerte mærker på tøjet – og memerne der
skal definere hvem de er, de kommer fra pubertets-virksomheder der som
deres eneste målsætning har at få så mange som muligt til at overtage deres
memer alene for mem-udbredningens egen skyld. Om det er en tilfældighed eller det ligefrem skulle være en slags kosmisk lærestreg det ved jeg
ikke, men det er en bitter ironi at vores pubertets-kultur takket være vores
totale mangel på ansvarlighed og evne til at overskue den kompleksitet vi
selv har skabt, kulminerer i en situation hvor DDT og PVC og plastic og
medicinrester og pis og lort forurener vores miljø så meget at østrogenlignende stoffer som vi propper i os fordi vi er øverst i fødekæden får piger
til at komme i puberteten og udvikle bryster når de er 8 år og uden hår og
burde sidde hjemme på deres børneværelse og lege med dukker og spille
Ludo, samtidig med at pubertetsepoken nu holder folk i skolesystemet til
de er langt oppe i 30’erne så de ikke får børn og bliver forældre før de er
langt over 35! Pubertetsepoken har ikke alene skabt begrebet ”teenager”
den har også udvidet puberteten til over 25 års umodent selvoptaget navlepilleri fra man er 8 til man 35! Det er satanedeme ikke til at holde ud! Og
der hvor det er allerværst det er alle de idiotiske talkshows og realityshows
som folk ikke kan få nok af! Før handlede de alle sammen om folk der ikke
kunne finde ud af at omgås hinanden som voksne ansvarlige mennesker og
hvor folk kom op at slås eller kaldte hinanden alle mulige forfærdelige four
letter words som de puritanske amerikanske tv-producere var nødt til at
bippe ud så de ikke får et sagsanlæg på halsen fra en eller anden abortmodstander som i rent og skært chok over at høre den slags ord i sit fjernsyn
kom til at skyde sig selv i øjet med den Uzi han ellers havde tænkt sig at
bruge til at pløkke en abortlæge ned med i Gudherren Den Almægtige Jesu
Kristis hellige Navn! Idiotprogrammer som Ricki Lake og Jerry Springer var
ikke andet end umodne hvem-jegers kamp for at finde ud af hvem de var
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og præpubertære at-jeger som sad og vrælede på deres mentale potte og
skreg på at deres mor skulle komme og tørre dem i røven så de kunne komme tilbage i kravlegården og hyle over at et eller andet andet fjols havde fået
en tørrere ble på end de selv var blevet pakket ind i! Simpelthen fordi de
var for umodne til at se hvordan fanden de selv gik rundt og opførte sig!
Idiotkultur! Og nu er det alle mulige nanny-programmer der skal lære
voksne mennesker at opføre sig som forældre over for deres egne unger!
Det er jo satanedeme ikke til at holde ud! Programmerne handler om atjeger som ikke er kommet ud af trodsalderen eller manifestationen af deres
mest barnlige hvem-jeger uden skelen til at andre også skal have lov til at
være der og kunne udfolde deres hvem-jeg. Og Dr. Phil handler ikke om
andet! Med undtagelse af de gange hvor det handler om overforædte fede
amerikanere der punkt ét ikke kan klemme deres store røv ned i et almindeligt flysæde fordi de lever af mayonnaise og milkshake, punkt to fylder så
meget at sidemanden heller ikke kan være i sit sæde og får hold i nakken af
flyveturen ved siden af fedtbjerget, hvilket punkt tre medfører at hverken
den overvægtige idiot eller den normalvægtige idiot kan finde ud af hvems
skyld det var at ingen af dem kunne gennemføre en almindelig flyvetur
uden hold i nakken og ondt i røven, når der nu ikke var plads nok. Hvis det
ikke er en overforkælet og selvoptaget kultur der kan bruge tid på at sende
den slags lort i fjernsynet, så ved jeg pikkenpulemig ikke hvad det er! Nå! I
virkeligheden burde vi ikke betragte mennesker i vores pubertære kultur
som voksne før de er fyldt mindst 50! Eller har egne børn der mindst er
fyldt 35! Og så i øvrigt først efter en køreprøve til almindelig høvisk opførsel og et minimum af selvkontrol! Bøh og rend mig i røven! – Hvad handlede pubertetsepoken om?
Den handlede om… nu skal jeg jo lige se... – Skulle vi ikke hellere kalde på
Hvornår er sex bedst?
Pubertetsepokens
Hvad?
slutning
Helt seriøst: Hvornår er sex bedst?
How much fun do you think you
Det ved jeg ikke.
are to be with?
Selvfølgelig ved du dét! Du er en kvinde på
Dr. Phil
mindst 35 og boller vel for helvede med ham der Kong Baldur en gang i
mellem? Hvornår er sex bedst? Spørgsmålet er helt straight. Jeg gider ikke
engang at lægge an på dig: Hvad er det der gør sex til en helt unik ting og
dét der gør at man kan give sig hundrede procent hen?
Det... hvad det er?
Når det fungerer bedst? – Jeg gør dig ikke noget. Jeg er helt klar nu.
Spørgsmålet er straight. Svar.
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Sex?
Hvornår fungerer det?
Der er vel forskel, på om det er sex i et fast forhol, eller om det bare er sådan
et engangsknald?
Der er en meget stor forskel. Hvad er forskellen? – Undskyld at jeg
hidsede mig op. – Hvad er forskellen?
Hvis man kender hinanden intimt, så er der nogen helt andre følelser med i
det...
Og hvis det bare er sådan noget hurtig sex mellem to som ikke kender
hinanden og bare skal have det overstået? Hvordan er det så?
Så er det bare en fysisk tilfredsstillelse uden noget andet.
Så hvad er bedst; intim sex med én der betyder noget, når begge to
har både livserfaring og en seksuel erfaring at dele med den anden, eller når
man er ung og liderlig og bare tænker på at få nedlagt så mange som muligt
og få taget trykket fordi ens hormoner er blevet et festfyrværkeri?
Det du prøver at sige, er at pubertetskulturen – verdenssamfundet – i øjeblikket er i gang med ét stort kollektivt éngangsknald?
Hvis der ikke bare er tale om én stor for tidlig sædafgang. – Så hvad
er bedst?
Det intime forhold.
Det skal vi tale om i morgen.
Voksenepoken? Som afløser puberteten?
SÅ HOLD DOG OP MED AT STÅ DERUDE OG BANKE FOR
HELVEDE!

lius?

Så er det vist på tide at afslutte mødet! – Er du klar til at komme i seng, CorneNej.

Men du skal ind på din stue.
Vi var vist også ved at være færdige...
I morgen ser vi på alle de tidspenduler vi talte om i går, hvor de
svinger hen de næste 30 år.

Det må I ordne med Rask. Mødet er hævet for i dag, og du skal ned på din stue!
– Har du tænkt at opføre dig ordentligt, eller skal jeg hente to portører?
Hvad fanden rager det dig?

Portørerne, altså!

Og tag bare hjemmeværnet med også!
Kunne du ikke i det mindste have talt pænt til hende? Hun gør jo bare sit
arbejde.
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I morgen taler vi om hvordan din og min hverdag kommer til at se ud
i fremtiden. Grunden til at det hele er så forvirrende er at alle de penduler
vi talte om i går, svinger på én gang i øjeblikket; de svinger allesammen
væk fra alt det vi kender og ind i noget nyt. Så stor en omvæltning har
vores kultur aldrig været igennem før! Så stor en omstillingsproces har vi
aldrig før skullet finde os til rette i som mennesker. Med vores videnskaber
og vores teknologi har vi forsøgt at kontrollere naturen med brask og bram,
men nu er de nødt til at finde på noget nyt. Der kommer helt nye former for
videnskabelige resultater. Der kommer helt nye former for teknologi. Vores
argumentpendul svinger væk fra fornuften og til noget som er meget mere
komplekst. Både de overfladiske trends og vores idealer er i bevægelse.
Tidsopfattelsen forandrer sig og det samme gør vores verdensforståelse.
Vores enten-eller skifter til et både-og. Vi går fra puberteten til at blive
voksne. Hele den globale økonomi kommer til at se anderledes ud. Der
kommer til at ske ting og sager! – Hvad er det der karakteriserer et voksent
forhold?
Det var ellers noget af et spørgsmål!
Men du kender svaret...
Det er noget med at føle sig ind på hinandens behov...
Handler det i virkeligheden om at kunne se ud over sin egen næsetip?
Som er dét teenageren ikke kan?
Kan Kong Baldur?
Det tog lidt tid, før han fattede at det hjælper på kærligheden at han også
tømmer opvaskemaskinen en gang imellem.
Så hvornår er sex bedst?
Du giver ikke slip, hva'?
Nej. Hvornår?
Når vi begge to er afslappede og har... tillid er et forkert ord at bruge.
Når begge er mere interesserede i hvad man giver end hvad man får.
Men er det en bevidst interesse? En kalkuleret interesse?
Om man gør det, fordi man forventer at den anden også gør det, så man i
sidste ende alligevel får mere, end man giver?
Er det dét der giver god sex?
Det handler om glæden ved at give i stedet for forventningen om at få...
Og det kræver en vis modenhed?
Fortrolighed i forholdet og, ja, at man ikke bare ser sig selv og sine egne
behov hele tiden.
Min teenager er Kierkegaards Æstetiker, individet som ikke har forpligtet sig selv til at træffe et valg omkring sit liv. Det store spørgsmål er
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selvfølgelig, vil han nogen sinde? Vil vores kultur? Det er dét vi skal kigge
på med voksenepoken.
Er du selv blevet voksen?
Om jeg er god i sengen, mener du?
Nej, det var sjovt nok lige præcis ikke dét, jeg mente!

Så er det på tide at sige farvel, Cornelius! Og hvis du ikke kører selv, så ved du
hvordan det går!
Ja-ja-ja! – Kommer du så i morgen?
Jeg havde jo sådan set sat onsdag og torsdag af til at skrive det interview som
jeg troede vi skulle lave i går. Så ja...

Skal du sige farvel til din gæst?

Du kan fandeme selv sige farvel! – Vi ses!
Ja, hej!
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Thomas?
Du er sent hjemme!
Msk.

Og du er tidligt på den! Eller har du slet ikke været af sted? – Du har ryddet
op i køkkenet!
Opvaskemaskinen har snurret siden klokken 9! – Ét eller andet skulle jeg jo
lave.

Har du også gjort rent på badeværelset som jeg bad dig om?
Jeps!

Jeg er simpelthen så træt! – Msk.
Mmmm... så kunne vi jo gå ind i seng... Vi kan lege doktor...

Jeg troede vi havde en aftale om ikke at tage arbejde med hjem...
Jeg er ikke til at stole på. Msk. Kom.

Mhmm msk... Thomas, jeg er for træt!
Jeg skal nok gøre det hurtigt...

Det kan du lige prøve på! Msk...
Så kom med ind, så gør jeg det langsomt...
...laaaaaannnngsomt...

Mhm.... Msk... Hvad er det?
Hvad? Msk...

Posen på sengen?
Det var min mor der syntes vi trængte til nogen nye badehåndklæder.

Din mor har været her?
Hun kiggede lige forbi. Msk...

Du fik ikke din mor til at ordne køkkenet!
Hun tilbød det selv...

Badeværelset?
Du ved hun ikke er til at stoppe.

Thomas!
Hvad?

Ikke noget!
Det dér ligner ikke "ikke noget".

Hm.
Hvad er problemet?

Ikke noget, siger jeg jo!
Hvad er så problemet? Hun kommer ikke igen. Klokken er kun lidt over 11, og
jeg har først vagt i morgen eftermiddag. Der er oven i købet rent på badeværelset og
i køkkenet. Hvad fanden er der galt?

Ikke noget. Undskyld. Kom...
Er du sikker?

Ja. Jeg har lyst til dig. Kom.
OK. Msk.

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

477

Msk.
Nogen gange er du altså ikke helt til at blive klog på!

Måske jeg bare ikke havde lyst til nye badehåndklæder.
Du kan selv være et badehåndklæde! Msk...

I lige måde! Msk...
Msk... Mssssk


Tenna.

Ambrosius Rask. Fra amtshospitalet. Undskyld, jeg ringer så sent. – Vi talte
sammen for nogle uger siden.

Ja! Det er dig der er overlægen!

Må jeg spørge, hvordan det er gået med Cornelius?

Fint. Hvorfor?

Bedre i dag end i går?

Ja.

Blev han pågående?

I går, men ikke i dag.

Har du tænkt dig at komme igen i morgen?

Det kan ikke lade sig gøre, eller hvad?

Jo, jo! Tvært imod! Der er jo ikke rigtigt nogen af os andre der har tid til at
sidde og høre på ham så længe ad gangen, og det er nok i virkeligheden dét han
trænger mest til.

I dag gik det fint, men det gjorde det jo ikke i går! – Hvad var det for noget
medicin, I gav ham i dag?

Det er jo et fortroligt spørgsmål mellem os og patienten, det kan jeg naturligvis ikke sidde her og fortælle dig. – Men han havde det godt i dag?

Lige til sidst blev han ret ophidset, men ellers, ja.

Så vi kan regne med dig igen i morgen?

Mm. – Hvor er han nu? Kan jeg komme til at tale med ham?

Han er ovre på sin stue.

Kan du ikke hente ham?

Han har fået sin sovemedicin. – Ser vi dig så i morgen?

Ja-ja. Jeg skal nok komme.

Tak.

Det var så lidt.

Vi ses.

Ja, vi ses.
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