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Velkommen til Baade-Og gratis på nettet! 
 
Formålet med Baade-Og var og er at kvali-
ficere dansk politik til det 21. århundrede. 
Derfor fik samtlige medlemmer af Folke-
tinget alle fem bøger foræret, i takt med at 
de udkom 2005-2009.  
 
Bøgerne er nu lagt gratis på nettet til alle. 
Dels fordi den samlede serie har 10-års 
jubilæum, dels, fordi vi stadig ikke har 
drejet vores politiske fokus derhen, hvor 
det er relevant: teknologisk udvikling, klima, 
global økonomisk udvikling, dannelses- og 
meningstab, og kompleksiteten i sig selv. 
Kompleksiteten overstiger, hvad vi selv og 
vores politiske systemer i dag kan håndtere. 

 
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, eller når der refereres direkte til tidens politik – 
mærkes det, at den bøgerne er 10 år gamle.  
 
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. Du kan 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 næste side. Du kan 
også give en donation, hvis du har lyst. Det tog 10 år at skrive bøgerne, og der ligger 
stadig et stort arbejde forude med at skabe en klogere verden. 
 
God fornøjelse, 
Lene Andersen, Jesper Knallhatt og Pamfilia Severinsen 

http://www.johanneholm.dk/�
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Alt har i princippet noget med fremtiden at gøre. Det former jo fremtiden, 
hvordan vi opfører os nu. Hvis vi elsker hinanden og opfører os pænt, så 
bliver fremtiden dejlig. Hvis vi hader hinanden, så bliver fremtiden ikke 
dejlig. 
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Forord a Pamfilia Severinsen 
 
 
 
Saa det blev Fredag. Fire dae vi har followed den grumpy, gamle tv-
producer Cornelius Magnussen og hans unge journalist veninde, Tenna 
Elvira Rasmussen. En tour de force gennem historie, filosofi, science, 
menskets evolution, politics og meget mer, men först og fremst en tids-
rejse tilbae til begynlsen a centuriet og den brydningstid, der var paa vej 
omkring 2001-2009.  
 Isär det fremgaar a denne siste volume a serien, hvor meget ver-
den forandred sig for 30 aar sidn. For Jesper Knallhatt det maa ha kom-
met som en surprise despite hans mange rigtie forudsielser. Saaleds man 
vil se, a den verden, som Cornelius og Tenna taler om, er ret forandret 
fra Baade-Og Mandag til Baade-Og Fredag, isär fra Torsdag til Fredag:  
 Bögernes setup er, a to personer möds i fem dae paa en lukked af-
deling og taler om aktuel udvikling hva angaar politik og ökonomi. Hver a 
ugens fem dage er en bog, men fra torsdag til fredag alene, man ka läs a 
det var her, forandringerne 2008-9 intraf. Fra den ene dag til den andn, 
de to personers verden har oplevet baade en finanskrise og ny admini-
stration i Washington med radikalt nye värdier og goals. Ikk blot for USA, 
men for hele verden incl. klimaet. – Maaske det var lifrem derfor, a Knall-
hatt fik ikk udgiet Baade-Og dengang, han skrev bögerne?  
 Paa den ene sid man ka märke paa bogen Fredag, a disse foran-
dringer har caused Knallhatt problemer. Paa den andn sid hans tre förste 
böger, Mandag, Tirsdag og Onsdag (som alle syns og vär skrevet senest 
2007), mer eller mindre forudsaa krisen, Torsdag blev tydlivis skrevet, 
mens krisen tog dens start, og all fire böger er en forudanelse a netop 
den politik og de tankesät, som Barack Obama som en a de förste poli-
tiske leder arbejded saa haart paa og lykkes med.  
 Det maa ha värt en närmest bizar oplevelse for forfatteren Jesper 
Knallhatt saaleds og skriv et storvärk paa over 2,000 sider som ikk blot 
forudsaa, men osse analysered og forklared en global udvikling, för den 
fant sted, og saa välg og ikk udgi hans tanker. Hvorfor, for eksempel, lae 
han ikk bar sit script paa nettet, hvis det var ikk mulit for ham og faa 
hans tanker udgiet som bog? 
 En muli forklaring paa, a Baade-Og blev ikk published for 30 aar 
sidn, er, a manus til Baade-Og Fredag blev ganske enkelt ikk färdi. Et 
enkelt sted i Fredag Knallhatt lifrem har efterlat os med hans noter til 
Tenna og Cornelius’ dialog, men han har ikk skrevet den. Osse, der er ikk 
textboxe til alle kapitler, og en enkelt diapsalmata stopper midt i en sät-
ning. Ga han op? Ble hans forudsielser inhentet a virklihedn? Misted han 
interessen? Der er mange muliheder, men stadi vi ved det ikk. Vi heller 
ikk har lykkeds med og find ud a, hvem Knallhatt var. 
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De ufärdie sider til tross, Baade-Og Fredag samler traadne og runder det 
samled värk a under subtitlen ”Hva saa?”.  
 Mandag stilled spörsmaalne ”Hva har vi gang i?”, ”Hvordan hänger 
det sammen?” og ”Hvem er vi?”. Tirsdag spurte ”Hvor kommer vi fra?”, 
Onsdag spaade ”Hvor er vi paa vej hen?”, og Torsdag ga os noen svar 
paa spörsmaalet ”Hvorfor?” – underforstaaet: Hvorfor begaar vi de sam-
me dumheder generation efter generation? 
 Baade-Og Fredag träkker paa al den vidn og de tanker, som Knall-
hatt har präsentert i de fire förste böger, og Fredag, som alsaa maa vär 
skrevet omkring 2009, har tre gennemgaane hovedpointer: Menskehedn 
var ved og blie voksen, det gamle enten-eller-paradigme ville blie sup-
plert a et baade-og paradigme, og menskehedn var nödt til og forhold sig 
existentielt til sin egn fremtid som menskehed; Knallhatt kaldte det 
Global Existentialisme. Endli han slutter hele värket med og gi et nummer 
a bud paa, hvordan man ku löse noen a de mange problemer og udford-
ringer, som menskehedn stod over for for 30 aar sidn. – Ufattli a vi gik 
ikk i gang noet för! 
 Det virkli centrale i Baade-Og Fredag, however, er Global Existential-
isme: Hva vil menskehedn med sig self? Naar man läser hele värket, man 
märker, a det er dette spörsmaal, som er kernen i Knallhatt’s arbejde og 
tänkning. Alle de fire förste böger bygger op og peger frem mod den tan-
ke og dette behov for global selfreflexion og fornuftie valg; a menskehedn 
er nödt til og ta sig self alvorli og välg dens fremtid. For, sier Knallhatt, 
hvis vi gör ikk det, saa vi fortsätter med og gör de samme dumheder igen 
og igen, og med den existerne og komne technology, befolknings explosion 
og religiös fanatisme, saa forkerte valg er det samme som milliarder a 
döde mensker og maaske endda et farvel til menskehedn som saadan.  
 A Knallhatt’s bekymringer var real, de senste aar kun har illustrert 
al for klart. Derfor osse det er saa befrine og läs Knallhatt: Faktisk hans 
värk er udtryk for haab. Der er muliheder! Vi ka välg og lös vors proble-
mer! Det er ikk hokus pokus; kloge valg og voksen behavior er alt det 
tar! Og oven i dét, han kommer med noen konkrete suggestions, som er 
ikk helt almindli… 
 
Sidn Baade-Og Mandag var published i 2035, folk har compared Knallhatt 
med Sören Kierkegaard og Svend Aage-Madsen, men sjovt nok ingn har 
samnlignet ham med Karl Marx. Hva Knallhatt formentli vill ha värt yderst 
tilfress med, eftersom han ka absolut ikk anklaes for og vär marxist eller 
paa noen maade og ha marxistiske sympatier.  
 Hvis man ska placer Knallhatt politisk, man ka hurti komme galt 
asted, saa dét jeg vil ikk. Men det er hardly forkert og sie, a han er 
glödne humanist, demokrat og pragmatiker, og a hans värdier leder frem 
mod specielt ét: Oplysning! Mer specifikt: folkeoplysning og personli dan-
nelse. Den enste vej frem for menskehedn er, a vi sätter den personlie 
dannelse som vors fälles ideal. 
 En udfordring, som blir ikk mindre a, a selve begrebet dannelse er 
saa vanskli og beskrive, og ordet kun finns paa de germanske sprog. Men 
her i det minste, Knallhatt forsöger. 
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Jeg har i forwordet til Baade-Og Mandag diskutert, a Knallhatt har skabt 
noet saa arkaisk som et helt filosofisk system, og a han er baade historist 
og historicist.  
 Historismen ligger i, a han sier, a vi er all sammen et produkt a 
vors tid, og a vi ka ikk lösriv os fra den tid og den kultur, vi er skabt a.  
 Historicismen er der, hvor Knallhatt har sit slägtskab med Hegel og 
Marx, fordi han sier, a verden udvikler sig efter et nummer a mönstre, 
som altid styer verden i en bestemt retning, nemli mod increased kom-
plexitet, som paa skift stiger eksponentielt og kollapser, og a fra de me-
kanismer vi ka sie noet om fremtidn.  
 Der er alsaa en ”orden” i verden, som vi ka ikk sätt os ud over eller 
lösriv os fra. 
 Men netop den antaelse er i direct modstrid med existentialismen, 
som sier a vi har altid et valg. Vi maa hvert moment in life välg, hva vi vil 
gör, og hvem vi vil vär.  
 Knallhatt’s pointe er: ja, der er et system, men det behöver ikk og 
ha magten over os! Vi ka välg og sätt os ud over det. Vi ka välg og lösriv 
os fra ”den historiske nödvendihed”. Vi er mensker, som, individuelt og 
collectively, ka välg hvem og hvad, vi gern vil vär! Og vi ska välg, for 
ellers vi blir ved og begaa de sam fejltaelser, som vi har begaaet gene-
ration efter generation. Dét er Global Existentialisme. 
 
Om menskehedn ka virkli välg, saadan som Knallhatt lägger op til, jeg 
ska ikk afgör. Det maa vär Historiens privilegium. Blott jeg ka konstater, 
a meget har changed sidn Knallhatt skrev hans böger, og paa mang 
maader menskehedn faktisk har blevet kloger. Men vi osse opför os lissaa 
taabelit, som vi har altid gjort. Blot paa nye maader. Saa hade Knallhatt 
ret? Man ka vel kun sie: ”Baade-og”. 
 
 

 
 
 
Mit arbejde med Baade-Og har gaaet paa mer eller mindre constantly, 
sidn jeg tilfäldi vant Knallhatt’s gamle laptop i et lottery i 2033. Fra 2034 
jeg var saa heldi og faa tilknyttet et team a entusiastiske studerne, som 
har brugt en stor del a ders fritid paa og searche Knallhatt’s kilder og läs 
korrektur. En ikk helt easy task, fordi vors retskrivning har changed to-
talt, sidn Knallhatt skrev hans böger. – Stor tak til de läser, som har värt 
saa venli og gör os opmärksom paa de mang slaa- og stavefejl, som har 
allivel sneget sig forbi vors ”röde pen”! 
 I 2035 Det Andersenske Forlag published den förste a bögerne, og 
sidn da, vi har udgiet en bog om aaret. Det har värt en baade kollektiv og 
personli rejse ind i ny erkendelse og en masse frugtbare diskussioner om 
pretty much alt mellem himmel og jord. Kort sagt: Fälles oplysning og 
personli dannelse! Og vi har enjoyed det! 
 Stor tak til alle, som har bidraget. 
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 Vi haaber, a du har osse enjoyed mödet med Knallhatt, Tenna og 
Cornelius. Men Baade-Og stopper ikk der. Vi nu lader www.baade-og.dk 
ta over, og Det Andersenske Forlag har sörget for, at du ka baade läse 
mer, se film, debattere og find samn med andre läsere. Og hvis dét er ikk 
nok, du ka osse besöe www.hvadharvigangi.dk, en forening, som noen a 
Baade-Og’s läsere har startet, og hvor du finder baade debat aftner, Filo-
sofisk Agenda, café aftner og meget mer. Ikk blot i Köbenhavn, men nu 
osse i Odense og forhaabentli snart fler byer.  
 Vi gläder os til og se dig. 
 
 Til slut er blot og sie: Rigti go fornøjelse! 
 
 

Pamfilia Severinsen 
Örestaden 2039 
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Både – Og 
Fredag 

 
af 

Jesper Knallhatt 
 
 
 
”Thank God it’s Friday!” synger man jo af og til. Og sådan er det på sin vis 
også hjemme hos Tenna denne fredag morgen – og så alligevel ikke helt. 
Det er sådan nærmest både-og. 
 Det samme gælder for Cornelius.  
 Det er nemlig en ret udsædvanlig uge, der nu er ved at være slut. 
 Mandag morgen troppede Tenna Elvira Rasmussen op på den lukke-
de afdeling på et af Københavns lettere misligeholdte psykiatriske hospi-
taler for at interviewe den aldrende, noget liderlige og tidligere så aktive tv-
producer og samfundsdebattør Cornelius Magnussen. Tenna skriver om 
boligindretning og livsstil for den målgruppe, der indtil for nylig med stor 
ærefrygt blev kaldt ”caffè latte-segmentet” eller ”den kreative klasse”. Ak 
ja, det var dengang.  
 Tenna undrede sig over, at Cornelius – som blandt andet var kendt og 
berygtet for en krimi-serie om fremtiden, CPH1 hed den – i en artikel havde 
hævdet, at vores arkitektur og design dikterer vores værdier og holdninger. 
At værdier og holdninger afspejler sig i den måde, vi formgiver vores om-
givelser på, kunne Tenna sagtens tilslutte sig, men at det ligefrem også skul-
le gå den anden vej, undrede hun sig temmelig meget over. Derfor opsøgte 
hun Cornelius for at høre, hvad han mente med dét – uden at hun havde 
den fjerneste idé om, hvad hun dermed havde indladt sig på. 
 Cornelius, på den anden side, havde i årevis gået og tumlet med en 
hel masse tanker, som han ikke kunne få styr på. En af dem var, at vores 
arkitektur og design påvirker vores værdier og holdninger, og at vi altid 
står i et dialektisk eller dialogisk forhold til vores omgivelser, således at vi 
skaber dem, og de skaber os. Men denne – i øvrigt ret banale, om end sjæl-
dent anerkendte tanke – var kun én af mange, og han var efterhånden ble-
vet ganske bims af at rumme dem alle sammen.  



 18 

 En dag var hans voksne søn, Bo, derfor kommet forbi sammen med 
sin mor, Cornelius’ eks-kone Mitzi, samt Cornelius’ gamle ven, Dr.med. 
overlæge i psykiatri, Abrosius Rask, og havde foreslået, at Cornelius – for 
hans egen skyld – lod sig indlægge, indtil temperaturen i hans hjerne havde 
fundet et mere passende leje.  
 Iført slåbrok, baseball-kasket og en halvt spist ostemad samt omgivet 
af fluer og en umiskendelig duft af utømt skraldespand havde Cornelius 
ikke så mange modargumenter, hvorfor han straks blev kørt bort og ind-
skrevet. 
 Cornelius havde således siddet på den lukkede afdeling i et par må-
neder, da Dr. Rask en dag fortalte, at en journalist ved navn Tenna Rasmus-
sen gerne ville interviewe ham om design og værdier. Både overlægen og 
Cornelius blev hurtigt enige om, at det nok ville være sundt for Cornelius, 
at han fik besøg af en, der var oprigtigt interesseret i at forstå Cornelius’ 
tanker. Og Cornelius fik endda den lyse indskydelse, at hvis en livsstils-
journalist fra et dameblad kunne forstå alt det, han havde gået og tænkt, så 
kunne det måske ligefrem tjene til opbyggelig adspredelse for folk, der ikke 
var nørder i forvejen! Kunne man – tanken forekom Cornelius dybt fascine-
rende – virkelig finde noget fornuftigt at bruge dameblade og deres journa-
lister til? Normalt kan man jo ikke engang tørre hænderne i deres glittede 
papir, når man har skiftet olie på bilen!  
 Han blev helt optændt ved tanken. 
 Dertil kom, at han altid havde været umådeligt glad for kvinder, så 
det var vitterligt et potentielt win-win! 
 Tenna dukkede altså op på det psykiatriske hospital mandag morgen 
i den tro, at hun skulle tale med Cornelius om æstetik og værdier inden for 
rammerne af det almindelige boliginterview, og at hun derefter kunne gå 
ud og spise frokost med sin søster og shoppe upraktisk fodtøj resten af 
dagen. 
 Men sådan gik det ikke. Mødet mellem Tenna og Cornelius udviklede 
sig til en foreløbig fire dage lang samtale, hvor grundpræmisserne for den 
menneskelige eksistens blev gransket og endevendt i en sådan grad, at 
Tenna nu ikke længere helt kan finde ud af, hvad hun overhovedet skal 
mene om sig selv og sit liv. Samtidig har Cornelius og Tenna lært hinanden 
ret godt at kende, og der er sågar et par skelletter, der har fået lov at stikke 
hovedet ud af skabene hist og her.  
 Tenna er kort sagt ikke helt den samme Tenna fredag morgen, som 
hun var mandag morgen. Og Cornelius lige så heller ej. – Eller hvad det nu 
hedder.  
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 Samtidig ligger det i luften, at denne fredag bliver den sidste dag i 
deres samtale, og at Cornelius måske endda er klar til at blive udskrevet i 
løbet af dagen. Dels fordi samtalerne med Tenna har haft så gavnlig en ind-
virkning på hans psyke, og dels fordi det langt om længe er lykkedes Dr. 
Rask at finde en medicin, der kan hjælpe Cornelius til at koncentrere sig og 
holde temperamentet og hans frustrationer på et tåleligt niveau. Selvom det 
måske ikke ligefrem er en medicin, Cornelius er udelt begejstret for. 
 Summa summarum: Tenna og Cornelius vågner begge med en under-
lig følelse af, at noget er sket i løbet af ugen. På den ene side har det været 
så intenst, at det er en lettelse, at det er til at se en ende på det. På den anden 
side har det rokket ved noget i dem hver især, som har gjort, at livet ikke 
bare kan fortsætte upåvirket. – Eller, det kan livet jo som regel godt. For vi 
mennesker er jo nogle vanedyr, så som regel sker der ikke en skid, selvom 
vi tror, at, ih, det gør der sørme… 
 Men lige netop denne morgen sætter ugens mange nye erkendelser 
og deres personlige møde, samt udsigten til at det snart hører op, altså en 
følelse af usikkerhed i kroppen på både Tenna og Cornelius. Og den slags 
usikkerhed kan jo have så mange forskellige konsekvenser. Helt konkret 
betyder det i hvert fald, at Tenna er ret touchy, da hun opdager, at hendes 
kæreste, snart ægtemand, Thomas – som i øvrigt er hjernekirurg – ikke lig-
ger i sengen ved siden af hende men sidder inde foran hendes computer og 
lytter til hendes optagelse af gårsdagens samtale med Cornelius. 

 
 Hey, hvad fanden laver du??!!! 
 

 Jeg lytter bare! 
 På min computer! 
 

 Jeg snager jo ikke i noget! 
 Ikke andet end mine interviews med Cornelius! 
 

 Du har da altid ladet mig høre dine interviews, hvis der var noget ved dem! 
 Har du slet ikke været i seng? 
 

 Vi fik en trafikulykke mere ind omkring midnat. Ikke noget kønt syn. Plus at 
vi opdagede en tumor som vi skulle have biopsi på, inden vi kunne lukke ham 
sammen igen. – Du må virkelig undskylde at jeg blev nødt til at tage på hospitalet 
igen i aftes.  
 Hvornår kom du hjem? – Den dér skal du holde dig fra! 
 

 Hemmeligheder? 
 Hvornår kom du hjem? 
 

 For et par timer siden. 
 Har du siddet og snaget her hele tiden? 
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 Snaget!? Det er jo bare et interview, er det ikke? Ellers må du sgu da lade 
være med at lægge det ude på skrivebordet. – Hvor er din piercing? 
 Åøh… 
 Har du tabt den? – Har du pillet den ud?! 
 Helt ærligt, hvem fanden går med piercinger længere? 
 

 Jeg valgte den til dig! Med omhu! 
 Fordi du var for fedtet til forlovelsesringe. 
 

 Arj, hold nu op! – Vil du have kaffe? 
 Hvor længe har du siddet her og drukket kaffe og spist… kanelgifler? 
 

 Det var dét de havde på tanken. – En times tid.  
 Det var en hård operation? 
 

 Familiefar, 35, torpederet af spøgelsesbilist. Vi fik fat i hans kone. Når han, 
vågner får han svært ved at tale, og han skal have både stråler og kemo. 
 Og hvis han ikke var kommet til skade, hvor længe havde han så gået med sin 
tumor? 
 Uden at opdage noget? 
 Mm? 
 

 Det ved jeg ikke. – Kaffe? 
 Tak. – Hvor meget af interviewet har du hørt? 
 

 Noget hvor I snakker om mening. Meningen med livet og at finde mening i 
livet. 
 Har du hørt det med hjernen? 
 

 Nej. – Skulle jeg dét? 
 Nej, du skulle tage og holde fingrene fra mine optagelser og komme ind og 
sove sammen med mig, når du kommer hjem!  
 

 Det ved du godt at jeg ikke altid kan. 
 Fordi han var 35? 
 

 Hvordan gik det hos mine forældre i går? 
 Jeg skal være ude hos Cornelius om en time.  

 
Ak, ak, den kærlighed. Så besværlig. Og dog uundværlig. Hvis det altså er 
kærlighed, og ikke blot belejlig selviscenesættelse mellem en karriere-kirurg 
og en kvinde med hang til dyre tapastallerkner og coffee to go. Men iscene-
sættelsen kan selvfølgelig være lige så uundværlig. 
 Der er også én, der er touchy på hospitalet. Her har Cornelius nemlig 
heller ikke fået meget søvn, men i hans tilfælde er det, fordi han først gik i 
seng for et par timer siden. Fordi han ville have overblik og forberede sig til 
sin sidste dag sammen med Tenna. Han har forsøgt at samle alle trådene 
om evolutionen, tidspendulerne, termodynamikken, kaosteorien, memerne, 
generne, vores kollektive pubertet og voksenhed, samt den globale eksisten-
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tialisme og de valg, menneskeheden nødvendigvis står over for at skulle 
træffe. Og nu er han blevet vækket af en sygeplejerske. 
 
 Hallo! Hvem fanden har besluttet at syge mennesker skal op, før 
Fanden får sko på? Ved du ikke, at jeg er erklæret bindegal?! 
 Ikke gal nok til at ligge i sengen, når din gæst kommer om en time.  
 
Cornelius’ teologiske referencer til Beelzebub og hans fodtøj er ham ikke 
til megen hjælp, for på et ordentligt hospital står man op ifølge vagtpla-
nen. Især, når man får gæster. Cornelius er jo inderst inde også glad for, at 
han kan nå at gøre sig lidt i stand, inden Tenna dukker op. Han er faktisk 
kommet til at holde af det kvindemenneske! Og selvom det er en fantas-
tisk følelse, at han efter alle disse år har fået samlet, gennemtalt, optaget 
og vendt og drejet alle sine mange tanker – eller i hvert fald de mest stue-
rene af dem – så er det jo også med et stik i hjertet, han indser, at dette er 
hans sidste dag med Tenna. Deres samtale er ved vejs ende. Hele hans 
store arbejde har fået luft. Om ikke andet, så under vingerne, og nu er tan-
kerne ikke længere blot hans. De må klare sig selv. I hjernen på Tenna. På 
nettet eller hvor og hvordan Tenna nu finder på at publicere deres sam-
taler. Han har gjort sit. Stafetten er givet videre. Han har sluppet kontrol-
len. Tilbage er blot at slå en knude på hele herligheden og sige tak for be-
søget, lade sig udskrive og så tage hjem i lejligheden og se, hvordan han 
får fyldt noget i livet og i køleskabet.  
 Det er næsten ikke til at overskue. 
 Lettere er det ikke for Tenna. Hun er også kommet til at holde af Cor-
nelius. Og alt det, han har fortalt hende, har gnavet sig ind i hendes hjerne, 
og der har det sat sig i hendes tanker, hvor det sidder og vrider sig for at 
komme til at sidde ordentligt fast på den rigtige måde.  
 Men oven i dét døjer hun med det faktum, at hun gennem det seneste 
år har kreeret bryllupsplaner for et beløb, der kunne brødføde større dele af 
Afrika, og dét forhold, som brylluppet har til formål at forevige, måske… 
måske ikke… At hun har gået og bygget et kæmpe bryllupsprojekt, og at 
der måske var en grund til, at hun ikke fortalte Cornelius om det, da emnet 
kom op første gang.  
 Dertil kommer så, at hendes emsige snart-svigermor hele tiden har 
sagt, at det da kan gøres meget biligere hos en kogekone, som hun kender 
rigtig godt, plus at svigermor gerne selv vil hjælpe til gratis og lave bord-
pynten. Og nu er Tenna nået til en irriterende konklusion, der nager og in-
sisterer på at blive taget seriøst, nemlig at hvis det her bryllup overhovedet 
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skal have mening, så ville det faktisk være meget sjovere med et originalt 
lavbudgetbryllup á la svigermor, end et totalt ordinært overgearet luksus-
bryllup, der ligner alt muligt andet.  
 Men ét er, at brylluppet måske efterhånden handler mere om projekt 
bryllup end om brudeparret og ægteskabet, og at en eventuel afbestilling af 
bryllupskonsulenten og alt det andet hurlumhej, som Tenna allerede har sat 
i gang, vil være det samme som spildte penge i spandevis. Det tredje og 
måske nok største dilemma ligger i, om man som reflekteret ironiker kan 
tillade sig at sige tak til svigermors tilbud, når svigermor ikke selv kan se 
ironien, men gør det hele 100 % ærligt og af et godt hjerte?  
 Hvad der startede som et overdådigt bryllup, er gået hen og blevet til 
en eksistentiel blender. 
 Nu står Tenna under bruseren, Thomas sidder inde i arbejdsværelset 
og lytter til gårsdagens optagelser om at finde mening i tilværelsen, og pier-
cingen, som han i sin tid købte til hende, ligger et eller andet sted på gulvet 
ude i firhjulstrækkeren, som de har betalt af på i mere end to år, uden at 
hun af den grund kan huske bilens nummerplade. Men hun ved, uden så 
meget som at tænke et splitsekund, at håndklæderne henne på krogen er 
Tommy Hilfiger, og at toiletbørsteholderen i børstet stål og med ergono-
misk umuligt håndgreb kostede en formue i Paustian.  
 Det siges, at man tænker godt under en løbende bruser. Måske er det 
vandet, måske er det alt muligt andet, i hvert fald er Tenna med ét klar over, 
hvad hun og Cornelius skal have til frokost, når hun har kørt ham hjem i 
lejligheden, og det skal være en overraskelse, så hun skal nå at købe det på 
vejen ud til amtshospitalet! 
 Tenna lader bruseren løbe et par minutter længere, end det egentlig 
er god skik, når man nu har siddet og talt om alvorlige emner som klimafor-
andringer, miljø og ansvar i fire dage, men man tænker jo så godt med alt 
det vand! 
 På amtshospitalet er Cornelius kommet op og i kludene, og efter at 
sygeplejersken har forladt hans stue, tager han en tube frem af sin toilet-
taske. Der var engang, hvor tandpasta også kom i den slags metalliske 
tuber. Nu kommer tandpastaen i plast. Mens cremer af forskellig slags og 
mayonnaise og Kalles Kaviar kommer i metal.  
 Cornelius skruer tutten af og klemmer en klat af indholdet ud i hån-
den. ”Gel” kaldte Ambrosius cremen. Uskyldig ser den jo ud. Kunne være 
hvad som helst. Men det er den ikke. Den er Cornelius’ psykiske velbefin-
dende og sociale livsforsikring i al overskuelig fremtid. En transparent 
masse, som føles kold mod huden, når den smøres på. En kemisk cocktail, 
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som trænger ind i huden, ned i blodbanen og ud i kroppen, hvor den styrer 
cellernes kemi og gør Cornelius til et tåleligt menneske, et socialt accepta-
belt subjekt. Hvis han ikke smører den på; hvis han vælger at være sig selv 
uden kemisk indblanding, så er han ikke mere ”sig selv”, men derimod utå-
lelige Cornelius med de ustyrlige tanker og en ustandselig trang til at sige 
grimme ting og være ubehagelig. 
 Der er et kvarter til stuegang, og en halv time til Tenna kommer. Det 
er udelukkende op til ham selv, om han smører cremen på og kan blive ud-
skrevet, eller om han tørrer cremen af i håndklædet, sætter proppen på 
tuben og fortsætter sin indlæggelse.  
 Tenna har fået tøj på og er i gang med at tørre hår, da hårtørreren 
pludselig går i stå. Det er Thomas, der har trukket stikket ud. 
 
 Undskyld, fordi jeg gik ind i din computer. Det er et godt interview.  
 Tak. Men jeg har ikke rigtig tid til at stå her med vådt hår. Jeg er allerede for 
sent på den. 
 

 Du skal ud til Cornelius igen? 
 Han bliver udskrevet i dag. Jeg har lovet at køre ham hjem. 
 

 Hvornår? 
 Hvornår hvad? 
 

 Hvornår i dag?  
 I løbet af formiddagen vel. 
 Så du har fri i eftermiddag? 
 Vi skal hjem til ham, og så skal vi kigge i nogen af hans bøger om alle de ting 
vi har snakket om. 
 

 Han har inviteret dig hjem for at ”se sin bogsamling”? 
 Hold nu op! Han har spurgt, om jeg ville køre ham hjem, og så kan vi også 
tjekke Hegel og Kierkegaard og den slags, når vi skal tale om global eksistentialisme. 
 

 Om hvad?! 
 Om hvad menneskeheden vil med sig selv, og om vi overhovedet har et valg. 
 

 Med hensyn til hvad? Delfinerne? 
 Med hensyn til klimaet og økonomien og alle mulige ting. – Sæt nu det stik i 
igen! 
 

 Så hvornår har du fri? 
 Det ved jeg ikke. 
 

 Jo, kom nu. Hvornår har du fri? 
 Det ved jeg ikke, siger jeg jo! 
 

 Er du stadig sur, fordi jeg efterlod dig hos mine forældre i aftes? 
 Det var i hvert fald ikke et move som du kommer til at score på! – Sæt så det 
stik i! 
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 Skal vi ikke gøre et eller andet i aften? Eller måske i eftermiddag? Det er 
hundrede år siden vi sidst har gjort noget sammen. Måske kunne vi høre, om Martin 
og Isabella har lyst til at gå i byen i aften? 
 Årh nej, ikke dem… 
 

 Hvorfor ikke? Vi plejer da ellers altid at… 
 Fordi jeg ikke gider sidde en hel aften og høre om franske slotsaftapninger og 
se ham gurgle ”de ædle druer” – han er jo for latterlig at høre på! 
 

 Han går op i vin! 
 Og golf og ternede sokker, og skulle dét nu være en undskyldning for at træt-
te folk en hel aften? 
 

 Det er vores bedste venner!  
 Ville de komme til vores begravelse? 
 

 Hvad? 
 Hvis det var dig eller mig der var vågnet op efter mødet med spøgelsesbilis-
ten og skulle tilbringe vores sidste år på kemo og stråler og kaste op uden et hår på 
hovedet, ville de så komme til vores begravelse? 
 OK, det her bliver lige lidt for langhåret til mig på det her tidspunkt! 
 Og apropos langhåret… jeg vil gerne tørre mit hår! 
 

 Hvad så med Louise og Ole? 
 Så hellere læse CEPOS’ hjemmeside selv!  
 

 Helt ærligt, hvad har du gang i? – Kan du foreslå noget bedre? 
 Jeg kan foreslå at du sætter stikket i igen, så jeg kan få tørret mit hår og kom-
me af sted. Og så lover jeg at ringe til dig, så snart jeg har kørt Cornelius hjem, og 
vi har overblik over, hvor længe vi snakker i dag.  
 

 Men du afviser ikke at gå i byen i aften? 
 Ikke som princip. Sæt det nu i, mand! – Årh, rend mig. 
 
Og således gik det til, at Tenna demonstrativt satte sig ud i den delvist ube-
talte firhjulstrækker med vådt hår og kørte ad Seven Eleven til. 
 På amtshospitalet er førstereservelægen og oversygeplejersken netop 
nået frem til Cornelius’ stue, og det var jo ikke lige dem, han havde forven-
tet at se. 
 
 Hvor er Rask? 
 Overlægen? 
 Ja, overlægen. Ellers ville sætningen jo ikke være kongruent, vel? 
 Hva’? 
 Hvor er han? 
 Han afspadserer. 
 Så du har fået æren af at udskrive mig? 
 Næh, det står der nu ikke noget om… 
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 A-hvad gør der ikke? 
 Der står ikke noget om udskrivning. 
 Det aftalte vi i går! 
 Ikke ifølge papirerne. – Kender du noget til det? 
 Nej. – Hvorfor skulle du udskrives, Cornelius?  
 Han skriver her at du er taget af din medicin, fordi du ikke kunne tåle den… 
 Men… 
 Hvad? 
 Men… 
 Og så kan jeg jo ikke udskrive dig, vel? 
 Men… 
 
Det var lige før Cornelius begyndte at græde. Men tudefjæs foran sådan 
en lægefrøns, dét ville han eddermame ikke! Og så blev det ikke til mere 
end et par spagfærdige men’er og et håb om, at lægefrønsen og overrappen-
skralden ville forlade stuen hurtigst muligt. Hvad de da heldigvis også 
gjorde! 
 Så der sidder han så: på den lukkede afdeling, i sin kørestol med beg-
ge underarme smurt ind i østrogen-gel, svigtet af sin afspadserende, gamle 
ven Ambrosius Rask, og uden udsigt til at komme hjem inden weekenden.  
 Det føles som en evighed, inden Tenna dukker op. Hvilket både er 
godt og skidt. På den ene side længes han efter hende. På den anden side 
skal hun ikke se ham, inden han har fået styr på sine følelser. Der er en sol-
sort, som hopper rundt ude på græsplænen.  
 For en gangs skyld har morgentrafikken artet sig, og Tenna er kun et 
kvarter forsinket, da hun parkerer bilen i samme blomsterbed som forleden. 
Måske var det alligevel overkill at købe både basser, cappuccinoer, choko-
lade og dét til frokosten? Og dog. De andre dage er de gået totalt sukker-
kold og har spist rub og stub!  
 Solsorten hopper rundt med en stor, fed regnorm dinglende i næbbet. 
Så flakser den op og forsvinder ind i en hæk. Der sidder en fugleklat på vin-
duet, præcis over hullet i hækken. Mad, liv, lort. Verdens gang i … 
 
 Godmorgen! 
 Det er ikke nogen ”god morgen”! – Har du købt 
hele Seven Eleven? 
 Kun til og med frokost! Jeg gik ikke ud fra at du havde noget i køleskabet der-
hjemme. 
 Betænksomt. 
 Hvad er der galt? 

Sidste dag på 
amtshospitalet 
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 ”Overlæge Rask afspadserer”! 
 Og? 
 Idioten med clipboardet kunne ikke udskrive mig. 
 Hvorfor ikke? 
 Fordi Overlægen ikke havde givet besked. 
 Hvad så? 
 Ja, hvad tror du?! 
 Du kommer ikke hjem i dag? 
 Kan det ikke også være lige meget? 
 Vil du da ikke hjem? 
 Til hvad? 
 Til din lejlighed og alle dine bøger. Og dit liv. 
 Måske. 
 Det er noget lort, hva? – At du ikke bliver udskrevet nu, som du havde reg-
net med… 
 Det kan du jo ikke gøre for.  
 Men jeg havde da også glædet mig på dine vegne… 
 Havde du? 
 Ja, det havde jeg faktisk. – Jeg har taget cappuccino og basser med.  
 Fra Seven Eleven? 
 Det var, hvad jeg kunne nå på vejen. – Croissanter med nougat.  
 Hvad er det andet du har i posen? 
 Frokost. Jeg regnede jo med at vi skulle hjem til dig... 
 Betænksomt. 
 A-a! Ikke kigge! 
 Hvorfor ikke? 
’ Overraskelse! 
 Fra Seven Eleven?! 
 Basser, chokolade, cappuccino. Resten må du vente med! 
 Det klirrer? – Har du købt øl? 
 Det får du at se! 
 Hvad er så det andet du har købt?  
 Det er en hemmelighed, siger jeg jo! – Drik din kaffe! 
 Javel, frøken Skrap! 
 Har du fået morgenkaffe? 
 Tapetklistergrød, peach-melba-yoghurt, indkogt tjære og deres evin-
delige saftevand! 
 Herinde har du ingen planter du kan vande? 
 Men toilet med eget afløb! 
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 Her; serviet til croissanten. 
 Tak. 
 Thomas sad og smuglyttede til vores samtale i morges. 
 Og? 
 Jeg blev skidesur. 
 Og her tror man at du ville sige, at han syntes vi var kloge at høre på! 
 Han sagde ikke det modsatte, i hvert fald… 
 Hvad vil du stille op med alt dét du har optaget, og som vi har talt 
om? 
 Hvad havde du tænkt dig at jeg skulle stille op med det? 
 Det må jo være utåleligt at sidde og høre på… 
 Umuligt at få overblik over sådan lige med det samme, i hvert fald.  
 Alligevel er du kommet tilbage fire gange. 
 Plus alle de gange, jeg kunne være stukket af i frokostpausen.  
 Det rejser jo i hvert fald et interessant spørgsmål om den frie vilje… 
 Kontra god opdragelse? 
 Nok var hun ungkommunist og lærte at tage en kugle, når revolutio-
nen kom, men hun efterlader i det mindste ikke en gammel mand forsvars-
løs på et sindssygehospital? 
 Stod revolutionen ikke på de svages side? 
 Var det dét de bildte jer ind? Som jeg erindrer det, skulle dét fældes 
som ikke kunne stå. 
 Det er immervæk nogle kulturskift vi har været igennem! 
 Siden du gik i skole i 70’erne? 
 De sidste 30-40 år, hele det 20. århundrede og alle de kulturepoker som kom 
før, og som vi har siddet og talt om. Eller bare de sidste 10-20 år.  
 Sandt. 
 Jeg oplevede selvfølgelig at tingene skiftede fra 70’erne til 80’erne, men jeg 
var jo barn, så for mig var det lige så meget et skift i forbindelse med at komme i 
puberteten. Jeg tænkte jo ikke over at værdierne i samfundet på den måde ændrede 
sig. Men nu er det jo virkelig nogle mærkelige og omfattende ting der pludselig 
flytter sig og forandrer sig.  
 Finanskrise, Obama, atomvåben i Talebans baghave, klimapolitik og 
en verden i opbrud? 
 Men det må jo have været lige så mærkeligt for dem der var voksne før mig. 
 Kan du huske, da Muren faldt? 
 Det var også lige pludselig helt omvæltende. 
 Det var det også, da Hitler gik ind i Polen, eller da Zaren faldt, og da  
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Armstrong stod på Månen. Der har hele tiden været 
de her skift i vores livsomstændigheder og verdens-
billede. Der er bare flere af dem på én gang lige nu, 
og så er de globale, plus at klimaet og vores fundamentale forudsætninger 
for overhovedet at leve og overleve som mennesker måske ændrer sig radi-
kalt i løbet af de næste generationer. Og så er der hele den teknologiske ud-
vikling som ændrer vores kultur og samværdsformer stort set hvert femte 
år for tiden. For fem år siden havde du ikke Facebook. For ti år siden havde 
flertallet heller ikke e-mail endnu.  
 For femten år siden var det de færreste der overho-
vedet havde en computer? 
 Og i hvert fald ikke mobiltelefon. For 20 år si-
den var faxen et firmaværktøj, og for 25 år siden var 
cd-afspilleren kun på vej frem. Walkmanen er vel cir-
ka 30 år gammel. 
 Med kassettebånd? 
 Og kassettebåndoptageren, hvad er den? 40 år gammel? Før dét var 
der kun spolebåndoptagere, hvis du skulle optage lyd.  
 Og 8-millimeter til at optage film med.  
 Og det største hit man kunne udsætte ungerne 
for til en børnefødselsdag, var at spille en Anders 
And-tegnefilm baglæns! 
 Nu spiller vi World of Warcraft. – Så stor teknologisk udvikling er der ingen 
før os der har været igennem? 
 Plus at det jo samtidig gør at alle de andre for-
andringer der sker, spredes så vanvittigt hurtigt at 
snart sagt alle kulturfænomener er i bevægelse og op-
brud. Lige fra de mest dybtliggende ting såsom reli-
gion og sprog til tv-programmer og skomode. 
 Det hele flyder, og vi bliver til Homo Liquens? En-
ten på den fede måde eller den totalt ufede måde, hvor man 
ingen rettigheder har tilbage? Som er dét der kommer til at ske for flertallet af os? 
 Medmindre vi vælger det anderledes. 
 Og det er dét vi skal snakke om i dag? – Og udsig-
terne til at vi rent faktisk kan vælge anderledes er ikke så 
store, for vi render stadig rundt med en stenalderhjerne? 
 Men vi har også mere viden, end vi nogensinde har haft før. Ikke 
mindst takket være alle de medier vi lige har siddet og nævnt. 
 Men også mere misinformation og religiøs fordummelse? 

 

Enhver udgave af historicismen giver 
udtryk for følelsen af at være revet 
med ind i fremtiden af uovervindelige 
kræfter. 

Moderne historicister synes imidlertid 
ikke at være klar over, hvor gammel 
deres lære er. De tror – og hvilke 
andre muligheder giver deres 
guddommeliggørelse af modernismen 
dem? – at deres egen udgave af 
historicismen udgør det menneskelige 
intellekts nyeste og dristigste 
frembringelse, en så hårrejsende ny og 
original præstation, at kun et fåtal er 
avancerede nok til at begribe det. 

De tror faktisk, at det er dem, der har 
fået øje på forandringens problem – et 
af de ældste problemer inden for den 
teoretiske metafysik. 

De sammenligner deres egen ”dyna-
miske” tænkning med alle  tidligere 
generationers ”statiske” tænkning og 
tror, at deres egen præstation er blevet 
muliggjort af den omstændighed, at vi 
nu ”lever under en revolution”, som 
har sat hastigheden af vor udvikling så 
meget i vejret, at et menneske i løbet 
af sin egen levetid nu direkte kan 
erfare forandringen i samfundet. 

Dette er selvfølgelig ren mytologi. Der 
har fundet vigtige revolutioner sted før 
vor tid, og lige siden Heraklit har man 
igen og igen fået øje på forandringen. 
(…) 
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 There’s no such thing… 
 …as a free lunch.  
 Du vil stadig ikke fortælle, hvad du har i po-
sen? 
 Jeg tror det skal hedde: ”There’s no such thing as a 
calory free lunch…” 
 Lyder skønt! – Jeg havde nu godt nok ikke regnet med at vi skulle 
spise den her! 
 Det havde jeg heller ikke. – Hvorfor er Rask her ikke? 
 Afspadsering. 
 Nå ja, det sagde du. – Han har ikke sagt til nogen at du skulle udskrives? 
 Ikke fjolset som havde stuegangen i morges, i hvert fald! 
 Kan du ikke ringe til ham? – Du kan låne min mobil? Jeg har hans nummer. 
 Vel ikke privat? 
 Nå nej.  
 Det har jeg til gengæld! 
 Har du? 
 Hvis jeg kan huske det. Jeg har det jo selv programmeret ind i min 
egen mobil… – Velkommen til det 21. århundredes hjælpeløse menneske! 
 Hvor har du hans nummer fra? – Kender du ham? 
 Vi er gamle venner. 
 Dig og Rask? 
 Siden gymnasiet.  
 Og så glemmer han dig bare? 
 Somme tider er han mere distræt end sundt er, når man har med syge 
mennesker at gøre! – Må jeg låne den? 
 Her. 
 Tak. – Det er virkelig typisk, det her… 
 Du kan ikke huske nummeret? 
 Det er noget med… Der var en eller anden snedig måde at huske det 
på. Primtallene og min bryllupsdag. – Hvilket naturligvis er ret ironisk: 
primtallene er udelelige, og vi andre blev skilt… Lad mig se… 23 57… 
 Så er der svarer p… Hey, din gamle støvle! Det er Cornelius! Jeg sid-
der muret inde på denne her galeanstalt, hvor de har en meget glemsom 
overlæge som eksperimenterer med sine patienter! Helt konkret har han 
glemt en udskrivning! Er det mon noget du i din ufattelige visdom kan stille 
noget op over for? Hej. – Så må vi håbe at han hører den. Tak. 
 Så I har kendt hinanden i – hvad? – 50 år?? 
 Deromkring. – Er du klar? 

 

Det ser nærmest ud til, at historicister 
ne forsøger at kompensere for tabet af 
en uforanderlig verden, ved at klynge 
sig til den tro, at forandringer kan 
forudses, fordi de er styret af en ufor-
anderlig lov. 

Historicismens elendighed 
Karl Popper, 1957 
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 Til at fortsætte, hvor vi slap i går? 
 Eller vil du hellere sidde og kigge på solsortene? Det er den eneste ad-
spredelse her er. Medmindre du vil lave perleplader… 
 Så hellere fortsætte, hvor vi slap. 
 Kører diktafonen? 
 Jeps.  
 Hvordan har du det? 
 Hvad? 
 Hvordan har du det? 
 Øh… godt. Tak. 
 Har du oplevet noget væsentligt for nyligt? 
 Jeg skal ikke sidde og overhøres i det hele én gang til, vel? 
 Nej. Jeg tænkte bare: Hvad er det mest væsentlige Tenna Elvira Ras-
mussen har oplevet, siden hun dukkede op her mandag morgen? Hvad er 
hendes tanker flest gange vendt tilbage til, imens vi har siddet og talt, imens 
hun har taget bussen herud eller bilen, eller hvórdan hun nu er kommet 
herud, imens hun har bollet med kæresten, og imens hun har stået foran 
klædeskabet og valgt sko og tøj. Er der noget der er vendt tilbage og har 
påkrævet sig hendes klarovre indsats igen og igen i det grå smat hun har 
mellem ørerne? 
 Har du gjort indtryk, med andre ord? 
 Eller har det hele været ”spildte Guds ord på Balle-Lars”? 
 Så er der vel tre ting...  
 Ja? – Tak fordi du tog cappuccino og basser med, i øvrigt. 
 Velbekomme. 
 Hvad har du fået ud af at komme her? 
 Det første er selve mængden af viden og information. Jeg har simpelthen 
været træt i hovedet og slet ikke i stand til at kunne huske alle tingene i sammen-
hæng. 
 Det kan man ikke fortænke dig i. Det har taget mig ti år. Så mængden 
af viden har overmandet dig. – Hvad mere? 
 Men det har været både spændende og overvældende på en gang. På den ene 
side jo et enormt privilegium i virkeligheden, pludselig at kunne se alle de sammen-
hænge som du har vist i alt dét du har fortalt. Det har været dybt fascinerende. Det 
er dybt fascinerende! På den anden side giver det også en følelse af utilstrækkelig-
hed, fordi jeg ikke kan se, hvad jeg skal bruge det til, eller om jeg kan rumme at 
skulle stille noget op over for det. Eller med det. 
 Empowerment og afmagt? – Både-og? 
 Rådvild på et højere plan. 
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 Dilemma? 
 Nærmere vægelsind eller ambivalens. – Og meget af det du har fortalt, har jo 
simpelthen bare været så dødhamrende spændende at det har været en kanon sej op-
levelse! 
 Såh… ! 
 Jaja, triumfer du bare! – Det andet som virkelig har kørt i mine tanker – også 
når vi har talt sammen, jeg kan jo lige så godt være ærlig – det er dét megabryllup 
som jeg har gået og planlagt i månedsvis. 
 ”Jeg har planlagt” – ikke ”vi har planlagt”? 
 Det siger ligesom det hele, ikke? 
 Og da du første gang talte om Thomas i mandags, fik jeg endda det 
indtryk at han ikke havde friet overhovedet. 
 Jeg kendte dig jo ikke. Til gengæld havde jeg læst din bryllupskronik… 
 Min hvad? 
 Da Mitzi viste mig din 11. september-kronik, så jeg også den kronik som du 
skrev om de store iscenesættelsesbryllupper… 
 Den! – Ja, der fik jeg da vist sagt, hvad jeg mener om folk der bruger 
folkekirken som kulisse til filmen om dem selv og det perfekte liv! 
 Så for det første havde jeg ikke lyst til at få samme behandling som ”Romeo-
skat og Julie-pige” fik i din kronik, og for det andet havde jeg ikke lyst til at involve-
re dig i mit privatliv. – Og for det tredje tog det ham jo altså lige to-tre år for længe 
at få taget sig sammen!  
 Men derfor havde du vel ikke behøvet at sidde og tale dårligt om 
ham? 
 Det var bare et emne jeg ikke havde lyst til at involvere dig i, når jeg både 
havde læst din kronik og ikke kendte dig bedre. Så det var lettere slet ikke at tage hul 
på det. 
 Fair nok. – Så mens jeg har siddet her og udgydt ti års arbejde over dit 
unge, yndige hoved, så har du siddet og lagt bordplan og flettet brudebuket 
og planlagt, hvor mange etager der skal være på kagen? 
 Jeg vil hellere sige at jeg har haft flashes af svigermor og flashes af veninde-
råd og borddekorationer og brudekjoler som det er lykkedes mig med større eller 
mindre held at sparke ud af bevidstheden. – Klaroverheden!1 
 Så du alligevel kunne høre efter? 

                                                 
1 PS: I Baade-Og Tirsdag Knallhatt udvikler hans destinktion mellem klaroverhed og bevidsthed eller aware-
ness og consciousness. Consciousness/bevidsthed han defineer som et spörsmaal om, i hvor höj grad man er 
vaagen; sover man, er man i coma, paa stoffer, drömmer man, eller mediterer man. Awareness/ klaroverhed 
handler om, hvor meget i ens omgivelser eller i ens egen psyke, man er klarover. Baade bevidsthed og 
klaroverhed har hver ders skala, hvor man ka vär ved höj eller lav bevidsthed saavel som ved höj eller lav 
klaroverhed. Baade bevidsthed og klaroverhed udvikler sig op gennem evolutionen og i löbet a det enkelte 
menskes liv. 
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 Det var jo bare planen at jeg skulle interviewe dig i mandags, og så havde jeg 
regnet med at jeg skulle bruge resten af denne her uge til at få en hel masse ting 
med brylluppet på plads. 
 Men så blev du lukket inde med en gammel tv-producer i kørestol, og 
så skred bryllupsplanerne? 
 Nu skal du ikke få nogen fikse idéer! – Men ja, jeg valgte at fokusere på noget 
andet. Og hele brylluppet har ændret sig siden i mandags. Eller, det er jo mig. Bryl-
luppet er selvfølgelig det samme.  
 Så kronikken sved? 
 Jeg var måske lidt bange for dig. 
 Bange for mig!!??  
 Du virker skræmmende. Skarp og vred, eller måske mere brysk. – Men nu 
hvor du har fået noget medicin der virker, så er du jo faktisk meget flink. 
 ”Flink”? 
 Det er du jo! – Jeg vidste jo heller ikke at du har tre børnebørn, og hvor me-
get de betyder for dig. Jeg kendte dig jo kun som ham fra fjernsynet som altid kunne 
sætte folk på plads med en skarp replik, og så fra dét som Mitzi havde fortalt. 
 En journalist burde vel være mere kritisk med hensyn til sine kilder? 
 Journalister er også en slags mennesker! 
 Så summa summarum: Overvældet af mængden af viden, rådvild i 
forhold til konsekvenserne, usikker på sit bryllup og nået frem til den er-
kendelse at selv Cornelius Magnussen på bunden er en ret flink fyr. Når 
han er medicineret til at være det. 
 Noget i den retning. – Hvad har du fået ud af at jeg har været her? 
 Det ved jeg ikke endnu. 
 Noget må du vel have oplevet? 
 Jeg kan genkende din rådvildhed. Før vi talte sammen, mens jeg bare 
gik med det hele i hovedet uden nogensinde at have luftet det hele i sam-
menhæng, var det jo meget simpelt, for jeg var ved at brænde sammen inde-
fra.  
 Nu har det lettet? 
 Det er vel mere som et hus, hvor alle dørene har været låst, og plud-
selig er de væk alle sammen, dørene; der er kun hullerne tilbage, og alting 
kan blæse lige ind. Og ud. Eller, det er det jo ikke, for jeg er jo ikke blæst. 
Hverken i den ene eller den anden betydning af ordet. Men trykket er væk. 
 Og det er godt? 
 Det er uvant. Afklædt ville være et andet ord. Intellektuelt afklædt. 
Ikke i betydningen afsløret på en ubehagelig måde, og heller ikke at jeg har 
sagt noget jeg er ”blufærdig” over at have sagt. Blot en følelse af at jeg har 
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vist dig noget jeg ikke har vist til nogen andre før. Og når først det er sagt, 
så kan det ikke tages tilbage igen. Du har oven i købet det hele på bånd. – 
Eller rettere sagt: i digital form, lige til at smække på nettet, hvis du har lyst. 
 Så ville jeg jo blive lige så nøgen. 
 Sandt. – To nøgne mennesker, hvad kan det ikke blive til…? 
 Du begynder ikke igen, vel? 
 Nej. Det har jeg ikke engang lyst til længere. Så dét er vel den anden 
ting jeg har fået ud af ugen. – Ikke at jeg ikke stadig kunne tænke mig at… 
 Nej, så kraftig medicin findes vel trods alt ikke! 
 Tak! 
 Ingen årsag. – Så du har det bedre? 
 Anderledes. Ikke skidt. Uvant. Jeg har jo aldrig ligefrem været den 
tvivlende type. Men det er selvfølgelig også dét jeg er blevet efter at have 
været alt det her stof igennem; alt dét som jeg har siddet og fortalt dig om. 
De sidste ti års arbejde har gjort mig til tvivler, og nu har jeg så delt ud af 
min rådvildhed. 
 Og det vidste du godt at du ville komme til, når vi først begyndte at tale 
sammen? At du ville give din tvivl videre. Eller hvad? – Det må du jo have gjort? 
 Ikke fra starten. Men det skal da ikke være nogen hemmelighed at jeg 
sommetider har skubbet lidt til dig med vilje. 
 For at få mig på glatis? 
 Lille frøken selvfede damebladsjournalist med de høje hæle og de sto-
re… hrm… Den der selvsikre attitude på den æstetiske måde er man da nødt 
til at pille ved, når man har chancen. Ellers ville man da være et skarn! 
 Dét du siger, er at du har siddet og manipuleret med min hjerne og overflyt-
tet memer med fuldt overlæg? 
 Er dét nu en forbrydelse? 
 Det kommer vel an på, hvad motivet er. 
 Overlagt eller uoverlagt påført eksistentialkrise? 
 Ja. – Er dét tilladt? 
 Jeg tror der står noget i en fodnote i Grønspættebog for gamle mænd: 
”Yngre kvinder, som man udmærket ved at man lige så godt kan opgive at 
dyppe snablen i, dem har man ikke blot ret, men også pligt til at køre rundt 
med.” – Fodnoterne er dem, hvis indhold man aldrig diskuterer med andre 
mænd. Man gør det bare, fordi vi har en stille overenskomst om at det er så-
dan det er. Og så for sin egen fornøjelses skyld. 
 Tænkte nok at der fandtes ét eller andet i den retning! 
 Er vi så gennemskuelige? 
 ”Utålelige” ville være det rigtige ord! – ”Bedrevidende” er også på listen. 
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 Sig ikke at du ikke har nydt det! 
 Nu ville jeg ikke have været det foruden, men ligefrem nydelse er et stort ord! 
 Årh, hold da op! Hvornår er der sidst nogen – helt ærligt! – der har ta-
get dig seriøst som et voksent menneske der er i stand til at tænke uden for 
dit eget verdensbillede? Og som har fået dig til at gøre det? 
 Hvornår er der sidst nogen der har afkrævet mig at jeg reflekterede over tin-
gene? 
 Ja? 
 Gør du det her, fordi du nyder det; eller bare fordi du er født pervers? 
 Nyder at iagttage dig stege i dit eget eksistentielle fedt, eller gør jeg 
det, fordi jeg rent faktisk har noget på hjerte? – Du har ret: nydelse er et stort 
ord! 
 Gør du? 
 Hvad? 
 Har du siddet her og madet mig med ”Cornelius Magnussens store, forkrom-
ede Weltanschauungs-system”, fordi du som voksen, reflekteret borger med et etisk 
sindelag ønsker at bibringe verden noget, eller er det bare den ene æstetikers hævn 
over den anden? 
 Der bed hun fra sig, hva’? 
 Du kan i det mindste ikke anklage mig for ikke at høre efter! 
 Sandt. Og konsekvensen er at hun nu er rådvild, ambivalent, forvirret 
– martret af det ene både-og efter det andet. 
 Eksistentiel superposition? 
 Også kaldet tvivl.  
 Så spørgsmålet er: Har du i virkeligheden bare truffet et æstetisk valg og for-
nøjet dig selv i rollen som visdomsorakel, mens du, inde bag facaden, har nydt at 
sidde og iagttage, hvordan jeg er blevet mere og mere usikker? Eller har du rent fak-
tisk et budskab med alt det du har siddet og sagt? Et etisk… mm… ”dictum” eller 
en ”etisk fordring” til mig? Til mig som medmenneske? 
 Der fik hun fat i de store ord, hva’? 
 For når vi når ind til kernen, så plejer du at være lige så meget ironiker som 
mig. Du nægter at svare på, hvad jeg skal stille op med alt det du sidder og siger! 
 Selvfølgelig gør jeg dét. Ellers ville det jo ikke være dit valg. Så ville 
det være mit. Eller dit valg ville handle om mig og dit forhold til mig frem 
for dét jeg har sagt. 
 Våd håndsæbe. Prøv igen. 
 Nej. Jeg kan kun hjælpe dig med viden og spørgsmål. Konklusionerne 
er dine og kun dine. De valg du træffer, er dine, og de konsekvenser du væl-
ger at drage, er dine. Jeg har truffet mine valg – dét slap jeg så ikke så heldigt 



 35 

fra, for ellers havde jeg ikke siddet her, men de er mine valg! Vi kan tvivle 
sammen, og vi kan diskutere sammen, men jeg kan ikke give dig nogen 
svar. 
 Dem må jeg selv finde? 
 Og så må du træffe dine valg! – Til gengæld er det også kun dem du 
hæfter for. 
 Det er jo så til gengæld meget betryggende… 
 Forudsat at du rent faktisk har en fri vilje, og det ikke bare er memer 
og gener der trækker din krop og dine ord rundt i den manege vi kalder for 
virkelighed… 
 Ja, det er rigtigt at jeg har udtænkt et stort, sammenhængende filoso-
fisk – eller måske mere korrekt: fantast-agtigt – system, men det er præcis 
den slags ”perfekte” systemer som har lokket generation efter generation til 
at træffe de mest idiotiske beslutninger på millioner af menneskers vegne, 
fordi de troede at de kendte ”Sandheden”.  
 Det var Platon og Hegel og Marx der opfandt den slags systemer – og de an-
dre skolastikere? 
 Og hver gang har det udartet sig til totalitære systemer, fordi deres 
disciple tog deres ord, ikke blot for pålydende i en deskriptiv forstand, men 
også i en normativ: ”Det Perfekte System” kunne indføres, hvis bare man 
slog tilstrækkeligt mange af ”de forkerte” mennesker ihjel! – Nixen, bixen, 
du! Ikke hos Cornelius Magnussen! Ingen fikse og færdige løsninger her. 
Du må selv tage stilling og gå ud og forhandle dig frem med dine medbor-
gere og øvrige artsfæller! 
 Men inden da har du lige brugt fem dage på at fylde min hjerne med nye me-
mer. – For din egen fornøjelses skyld? Nej, vel? 
 Måske. Det kan jeg jo ikke vide. Måske var det bare en leg at have be-
søg af dig i fem dage. Måske slutter det hele her. Måske skal jeg bare være 
glad for at jeg har fået sat ord på det hele og har fået en medicin der virker 
som om den virker, og så vente flinkt til støvleskaftet er færdig med at af-
spadsere og sender mig hjem til en tom lejlighed. 
 Men hvilke valg har du reelt truffet i de fire dage vi har talt sammen? Hvor 
meget af det du har siddet og sagt var planlagt? Og hvor meget af det havde en 
agenda i forhold til mig?  
 Ærligt? 
 Ærligt. 
 Typisk kvinder at tro at alting handler om dem! 
 Er det? Du har lige siddet og indrømmet at gamle idioter bliver trigget af 
unge kvinder de ikke kan bedægge, og når I ikke kan stikke pikken ind, så forsøger I 
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at køre rundt i manegen med os. – Du er jo ikke den første gamle mand jeg har op-
levet som opfører sig på den måde. 
 Nej, vi er flere, det ved jeg godt. 
 Du er mere eksplicit end de fleste, og du er også den første jeg har oplevet der 
rent faktisk indrømmer det. Men situationen er absolut ikke uvant! – Så hvor meget 
af de sidste fire dages samtale var ren egopleje?  
 Af en gammel idiot? 
 Ja? 
 Bliver du lykkeligere af at kende svaret? 
 Det kommer vel an på, hvad svaret er. 
 Hvorfor er du blevet ved med at komme tilbage? Hm? Hvorfor fort-
satte du vores samtale? Hvorfor skred du ikke bare i frokostpausen? Hm? 
 Af samme årsag som et møl flyver mod flammen: Det er den visse 
død for gamle Tenna. Men hende kommer vi næppe heller til at savne. Ikke 
engang Tenna selv. Hvis du rent faktisk har hørt efter. Men har du dét? 
Ingen tvivl om at du har hørt og forstået i akademisk forstand, men har du 
lyttet? Bundfælder det sig noget af det? Eller forbliver det ren æstetik og en 
artikel til et dameblad om, hvordan værdierne former vores design, og vo-
res design former vores værdier? Eller er det faktisk lykkedes mig at rewire 
din hjerne i tilstrækkelig grad til at du begynder at tænke – om ikke lige-
frem anderledes, så i det mindste ud fra nye forudsætninger? Har vores fire, 
snart fem, dage sammen haft tilstrækkelig stor følelsesmæssig effekt til at 
alt dét – eller i det mindste bare noget af dét – som jeg har siddet og sagt, 
sidder stort bedre fast end sådan en gul sticker der kan fjernes igen uden at 
efterlade så meget som en smule klistret smuds? 
 Det er det jo kun tiden der vil vise. 
 Sandt. Her er der ikke meget andet at udrette end at vente på den af-
spadserende overlæge, og så at få bundet nogle ordentlige knuder på alle de 
tråde vi har kastet ud siden i mandags. 
 Det er ikke småting… 
 Nej. Og det hele udsprang af en tv-serie. 
 Så noget får man da for licensen! 
 Bortset fra at CPH1 var noget bras uden indhold! Dét du har fået her; 
al min viden er betalt af mine reklamefilm, mine royalties og min pension! – 
Og så er det jo i øvrigt ikke småting vi har været igennem, og som vi skal 
have bundet knuder på. Hvis vi overhovedet skal binde alle de der knuder, 
og trådene ikke blot skal have lov til at flagre lidt, nogle af dem. 
 Under alle omstændigheder, så brugte jeg natten på at lave en liste 
over alt dét vi som minimum skal huske at have med. 
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 Hospitalet kunne ikke have doneret noget ordentligt papir? 
 Ikke efter klokken 19.30, og slet ikke hvis de har mistanke om at man 
vil sætte sig og være manisk hele natten med en blyant i hånden. – Og hvad 
ville der i øvrigt være ved en gal mands tankespind, hvis det stod på linjeret 
papir og ikke på tre krøllede bagerposer? 
 Du har simpelthen været i skraldespanden hver dag? 
 Nej, de tømmer bare så sjældent. – Så lad os se, 
hvad den gamle idiot fik kradset ned på poserne: 
 Dét som hele tiden vender tilbage, og som vi 
skal have med i dag, er selvfølgelig spørgsmålet ”Hvad 
så?”. Vi står over for en masse problemer – kald det 
gerne udfordringer – som vi er nødt til at løse. 
 Som handler om klima, overbefolkning, økonomi? 
 Alle mulige ting. Men først og fremmest hand-
ler det om at sikre, udbrede og styrke det åbne, demokratiske samfund. For 
det er den eneste magtform som vitterligt rummer interessen for alles velbe-
findende, herunder alles ret til og krav på at blive set, hørt og anerkendt og 
til at få del i de ressourcer som er til rådighed. – Og inden vi roder os ud i al 
for megen snak om demokratiet, burde vi skelne mellem det liberale demo-
krati og republikanismen, for det første er dét vi plejer at tale om, og det 
sidste er dét som jeg mere eller mindre kommer til at advokere for. 
 Og forskellen er? 
 Det liberale demokrati udspringer af de oprin-
delige liberale tanker der har friheden som grund-
værdi, og som handler om individets frihed fra sta-
ten. Det er ikke nødvendigvis ensbetydende med en liberalistisk økonomi, 
men der vil nok ofte være en tendens i den retning. 
 Republikanismen handler ikke – som man må-
ske skulle tro – om republik versus monarki, men om 
et syn på demokratiet, hvor man i højere grad ser in-
dividet som borger og lægger vægt på friheden til at 
indgå samfundet og bidrage til fællesskabet.  
 Men eftersom jeg med demokrati reelt mener 
både-og, så har jeg ikke tænkt mig at trampe yderli-
gere rundt i dét. 
 Vi skal både have frihed fra de andre og til at indgå 
i fællesskaber med dem? 
 Så under ét vil jeg bare tale om demokrati. Og i 
den forbindelse talte vi om hvad? 

Dagens program: 
Hvad så? 

- Det er vel kommunisterne der taber? 
- Kommunisterne? Dem er der da ingen 
af til den tid. 
- Så er det altså USA der vinder? 
- Hvad mener du, USA? Det er da ikke et 
land til den tid, bare et område. Nej, 
kampen står mellem Shell og Phillips på 
den ene side, Esso og et par andre 
multinationale på den anden side. 

Tugt og utugt i mellemtiden  
Svend Åge Madsen, 1976 

Politics is the art of living with 
difference, and how we deal with 
it shapes much else in our world. 

The Home We Build Together 
Jonathan Sacks, 2007 

Liberalismens fundament er den 
skarpe adskillelse mellem stat og 
samfund og kravet om maksimal 
frihed for den enkelte til i det civile 
samfund at leve som man vil, når blot 
man overholder loven og tillader 
andre samme frihed. Det liberale 
demokrati er værdineutralt og 
pluralistisk: borgernes syn på 
religion, moral og livsværdier er 
deres egen sag, som staten ikke skal 
blande sig i. 
Den moderne republikanisme og dens kritik af det 

liberale demokrati 
Mogens Herman Hansen, 2007 
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 Retssamfundet? Og humanisme og pluralisme?  
 Man kan sagtens argumentere for at kloden står over for så store ud-
fordringer at der må ”en stærk mand” til, eller et autoritært styre som ek-
sempelvis tvinger den klimalovgivning igennem som vi som demokratier 
ikke kan få nosset os sammen til at få gennemført. Problemet er bare at 
autoritære styrer som regel også er – eller i hvert fald bliver – totalitære, og 
at de ikke kan finde ud af at sætte grænser for deres egen magt. Demokrati 
er og bliver den eneste styreform som har haft en bare mådelig succes med 
at sikre alles sikkerhed og velfærd, og der er ikke noget der tyder på at no-
gen med et trylleslag kan hoppe ind og løse alle problemerne i et snuptag.  
 Ergo: folkeligt engagement! 
 Folkeligt ansvar, engagement, uddannelse, fællesskab. 
 Dertil kommer så alle de andre udfordringer: 
klimaet, økonomien, overbefolkning, elektroniske 
dingenoter og biologiske teknologier som kommer til 
at vende op og ned på snart sagt alt, hvad vi forbin-
der med at være mennesker. Vi skal naturligvis have 
overblik over alle udfordringerne. Men – og dét er 
det fundamentale problem, et problem som både de-
mokratier og totalitære styrer lider under – vi løser 
ikke de problemer vi har… 
 Kun de problemer vi kan forstå. Fordi vi er udstyret med stenalderhjerner 
der er toptunet til en verden som ikke findes længere. 
 Hvad der naturligvis medfører en række udfordringer i sig selv. Men 
dét som det i bund og grund handler om, det er om mennesket overhovedet 
skal findes eller forsvinde. Gider vi eksistere? 
 Som art? 
 Skal fænomenet menneske fortsat være til? Er 
det vigtigt for os? For reelt er der ingen andre der kan 
have nogen interesse i det. 
 Det er altså en ubehagelig tanke. 
 Hvorfor? 
 Det føles så tomt. 
 Hvis vi vitterligt døde og forsvandt hele bund-
tet, så ville der ikke være nogen til at opdage det. 
Ingen ville savne os. Dyrene i zoologisk have ville 
naturligvis dø af sult – eller æde hinanden og bagef-
ter dø af sult – men de ville jo ikke vide, hvorfor ma-
den pludselig slap op. Der ville også være nogle hunde derude som ville 

The absence of civil society is one 
of the reasons people of former 
tyrannies or totalitarian states 
find it difficult to establish a 
democracy. They are not used to 
doing things for themselves, in 
concert with others, without re-
course to the state. Tocqueville 
intuitively saw that civil society – 
the complex, multiple of volun-
tary engagements – is liberty’s 
best and last defence. 

The Home We Build Together 
Jonathan Sacks, 2007 

Global 
eksistentialisme 

Our ability to create new types of 
human beings willfully combined with 
our ability to destroy the entire 
planet with the press of a few but-
tons has changed our relationship to 
the world we were born into, 
whoever may have created it in the 
first place. Indeed, we have the 
whole world in our hands and we 
know for whom that privilege was 
formerly reserved. 

Playing the Future 
Douglas Rushkoff, 1996 
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savne deres ejer og at nogen kastede med pinde som de kunne hente, men 
de ville hurtigt finde på noget andet. – Og under alle omstændigheder lever 
de sjældent mere end 10-12 år, og så ville mindet om os være væk for altid. 
 Bortset fra alt det vi har lagret i diverse computere? 
 Men det ville jo kræve at der kom nogen og tændte for computerne 
igen. Eller at computerne i mellemtiden var blevet udstyret med bevidsted, 
klaroverhed og nogle følelser i forhold til om vi var der eller ej, plus den 
overlevelsesdrift som vi og alt andet liv har tilfælles. Ellers ville mindet om 
os vitterligt være tabt for altid. 
 Så: global eksistentialisme. Ikke blot ”hvad vil vi med os selv som menneske-
hed”, men også ”gider vi overhovedet være menneskehed”? 
 Eller er det lettere at lade være? – Det må man jo nok under alle om-
stændigheder konstatere at det ville være, men hvor sjovt?  
 Så dét som vi ifølge mine tre bagerposer skal igennem i dag, det er 
det overordnede spørgsmål ”Hvad så?”. 
 ”Hva’ så, mensker? Er I til noget, eller hva?” 
 Det vil sige at det handler om at vælge. Som individer, som samfund 
og som menneskehed skal vi vælge. Og vi skal helst vælge rigtigt, for der er 
kun én klode, og den har det ikke særligt fantastisk for tiden. Men forud-
sætningen for at vi kan vælge, er at vi vedkender os voksenheden og tager 
ansvaret på os. 
 Så voksenheden skal vi have fat i igen? 
 Og vi skal se på, hvordan vi kan styrke den. 
Den bygger jo blandt andet på selvrefleksion, og selv-
refleksion gør ondt! Det er både besværligt, smerte-
fuldt og afslørende. 
 Hele tre ting… 
 Så hellere fortsætte som Kinder og tage verden 
som et ”Überraschung Eier”! – Der er bare dét ved børn at de ikke kan over-
leve på egen hånd. Ikke før de bliver voksne. Vi bliver altså nødt til at reflek-
tere over os selv og dét at være mennesker, og at være voksne mennesker. 
 Som handler om at kunne se sig selv udefra og at tænke mere på sine børns 
velbefindende og fremtid end på sin egen? 
 Nemlig. Og så må det efterhånden også være 
på tide at vi tager fat i de 15 hypoteser vi talte om i 
mandags og se, om de stadig holder, når vi nu har 
været igennem alle de ting vi har i mellemtiden. 
 Hold kæft, det føles som længe siden at vi talte om dem! 
 Ja, men du har stadig papiret med dem på, ikke? 

Voksenheden 
The ten boys and ten girls - aged 
between eight and 11 - were left to 
do everything for themselves while 
being filmed Big Brother-style. 
Soon, children were sobbing be-
cause they were lonely or being 
bullied.  

channel4.com 
04 February 2009 

15 hypoteser 
De er formuleret tørt. Jeg skal nok 
forklare dig, hvad de går ud på. 

Cornelius Magnussen 
Baade-Og Mandag 
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 Jo. Et eller andet sted. Jeg har slet ikke tømt tasken hele ugen. 
 Godt! 
 Og hvis der så ellers er bare en lille smule orden i universet, så har 
den gode overlæge efterhånden aflyttet sin mobilsvarer og ringet og givet 
sin udgangstilladelse! Og så kan vi køre hjem til mig og se noget af det 
materiale jeg bygger hypoteserne på. 
 Og dine bøger af Hegel og Marx og Kierkegaard, så vi kan kigge på den glo-
bale eksistentialisme? 
 Det er sgu da for meget med den klovn! – Hvilket selvfølgelig kun 
illustrerer alt for godt at alle vores gode intentioner til trods, så er der også 
hele tiden risikoen for at der simpelthen bare sker fejl. Selvom vi træffer de 
rigtige beslutninger, så er der altid tilfældigheder og noget der kan gå galt! 
 Men sommetider er fejl fejl, og sommetider er fejl en fordel? – Shit happens! 
 Og almene idioter fødes bestandigt. 
 Hvis du kan se nogen som helst fordel i at vi sidder her og ikke hjem-
me i armslængde fra min bogreol, så kom med det nu! 
 Men ja, naturligvis. Visse fejl viser sig at være en fordel. Ellers sad vi 
her jo ikke. Vi er alle resultatet af fejlmutationer i vores DNA, og så længe 
der sker fejl, er der også udvikling. 
 Men derfor skal vi alligevel blive bedre til at 
vælge, og for at vælge skal vi være bedre til at priori-
tere, hvad der er vigtigt. Virkelig vigtigt! Og der har 
vi jo nok generelt en tendens til at lade os forblænde 
af sukkergodt og flitterstads. Eller massemord og 
ugens glade krøbling – Eller hvad, frøken dameblad? 
 Har vi ikke været dét her igennem? 
 Jo. Men jeg er på ingen måde for god til at tage 
emnet op igen og trampe i det! 
 Og der sad jeg lige og troede at du var kommet til at 
holde bare en lille smule af mig… 
 Kærligheden har mange ansigter, Frøken Rasmussen. Sommetider må 
den manifestere sig som en trold. 
 Det næste vi skal tale om – og det var faktisk 
ret sjovt at sidde og genopfriske i nat, for det nærmer 
sig dét vi i sin tid gjorde, da vi udviklede CPH1 – det 
er nogle konkrete scenarier for, hvordan vores frem-
tid kommer til at se ud, hvis vi tænker langsigtet og 
vælger rigtigt, eller hvis vi tænker kortsigtet og væl-
ger forkert.  

Hvad er vigtigt? 
I krisetider er mange kvinder tilbøje-
lige til at shoppe sig ud af elendig-
heden. Og faktisk ses vild shopping 
oftere under kriser end i stabile perio-
der, viser en ny undersøgelse.  
Bag undersøgelsen står professor 
Karen Pine fra University of Hertford-
shire, som også er forfatter til bogen 
Sheconomics. Ifølge hendes nye un-
dersøgelse siger 79 procent af kvin-
der, at de vil tage på en vild indkøbstur 
'for at muntre sig selv op'.  

politiken.dk 
22. maj 2009 

Konkrete scenearier 
for fremtiden 

Selskabet bag den populære søge-
maskine arbejder med en algoritme, 
der skal forudse, hvilke ansatte 
der overvejer at sige deres job op.  
Google vil endnu ikke afsløre, 
hvordan algoritmen præcist funge-
rer, men ifølge Wall Street Journal 
er firmaet på vej med en matema-
tisk formel, der skal forudsige sine 
ansattes beslutninger, før de selv 
fører dem ud i livet.  

Google ved hvornår du kvitter jobbet 
epn.dk 

24. maj 2009 
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 Det gode scenarie og det dårlige scenarie? 
 Og de eventuelle konsekvenser: Det rigtig fantastiske scenarie og det 
skrækkeligt elendige scenarie. 
 Så der findes rigtigt og forkert? 
 Kun hvis der ligger en værdi i at der findes mennesker, og at disse 
mennesker ikke bruger betydelige dele af deres vågne tid på at planlægge at 
slå andre mennesker ihjel. Ellers har du ret, så kan det hele være én stor re-
lativistisk, ligegyldig suppedas. – Og når vi skal tale om dét – når vi skal 
tale om, hvad der er vigtigt – så er det selvfølgelig især en god idé, hvis jeg 
har fået lov at forlade etablissementet her, for hjemme i reolen har jeg nem-
lig nogle af de kollage-plancher som vores grafiker lavede, dengang vi ud-
viklede serien. De kom jo aldrig i brug som andet end inspiration, men de 
er sindssygt flotte, og det er næsten synd at der aldrig er nogen der har set 
dem! 
 Det er ikke småting vi skal nå i dag! 
 Hvis vi skal finde ud af, hvad menneskeheden kan stille op med sig 
selv, så kommer det unægteligt til at fylde!  
 Det sidste vi skal kigge på, det er så de konkre-
te forslag som den gamle mand i kørestolen har fun-
det på. 
 Til at redde verden? 
 Til at skabe et ordentligt verdenssamfund og til 
at give den tænksomme borger noget at tænke over, 
så han eller hun kan overveje, om man synes at det er 
gode idéer, og om det overhovedet er vigtigt med et 
ordentligt verdenssamfund. Og hvis den tænksomme 
borger synes det, så kan borgeren jo overveje, om det er noget man vil tage 
konsekvensen af. – Jeg ved naturligvis, hvad jeg selv synes, men det er jo 
ingen garanti for at der ikke findes bedre idéer. 
 Ud over den kronik med 11. september som du for 
udså, har du så forudset den suppedas vi sidder i nu? 
 I de store, overordnede træk, desværre, ja. No-
get af det vi talte om i onsdags, var jo trendpendulet 
med de ”mellemregninger” som vi lavede for rundt 
regnet 10 år siden i redaktionen på CPH1, dengang 
da vi researchede os frem til, hvordan fremtiden mon 
ville komme til at se ud.  
 De ”mellemregninger” du taler om, det er trendpendulets epoker 2000-2010, 
2010-2020 og 2020-2030 som I udtænkte i 1999? 

Hvad så? 
Konkrete tiltag 

Now, there are some who question the 
scale of our ambitions — who suggest 
that our system cannot tolerate too 
many big plans. Their memories are 
short. For they have forgotten what 
this country has already done; what 
free men and women can achieve when 
imagination is joined to common 
purpose, and necessity to courage. 

Obama 
Inauguration Speech, 2009 

Holder det? 
For thousands more years, the 
mighty ships tore across the empty 
wastes of space and finally dived 
screaming on to the first planet 
they came across—which hap-
pened to be the Earth—where due 
to a terrible miscalculation of scale 
the entire battle fleet was acci-
dentally swallowed by a small dog. 

Douglas Adams 
Hitchhiker’s Guide to the Galaxy 
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 Faktisk udtænkte vi dem jo helt tilbage i ’95, hvor vi skabte serien. 
 Men du har ret; det var de scenarier vi opstillede for udviklingen i 
perioden mellem slutningen af 90’erne, hvor vi arbejdede med serien, og år 
2027, hvor tv-serien foregik, ja. De forudsigelser har jo vist sig at ramme 
skræmmende præcist.2  Men dertil kommer så alt dét som jeg selv har 
siddet og reflekteret over i mellemtiden, og selvom en stor del af dét også 
har vist sig at komme bekymrende tæt på den udvikling som rent faktisk 
har fundet sted, så aner jeg jo ikke, om jeg rammer bare tilnærmelsesvis 
rigtigt med hensyn til de næste 30 år. Det aner jeg jo vitterligt ikke en her-
reløs hanhund om!3 
 Hvordan har det egentlig været at sidde inde med al denne her ”viden” i alle 
de år? Mens verden gik i totalidiotisk selvsving, mener jeg? 
 Se, hvor vi sidder! Siger det ikke det hele? 
 Vi prøvede jo med CPH1 at sige noget om udviklingen og de valg vi 
træffer, men der var jo ingen som fattede en hujende fis af det hele! Ikke 
substansen i hvert fald. Det druknede i middelmådige specialeffects og 
elektroniske dingenoter. Det hjalp selvfølgelig heller ikke at det redaktio-
nelle arbejde var så relativt usikkert funderet dengang. Dét der gør at jeg 
har vægt bag mine ord nu – i hvert fald noget mere vægt end dengang – er 
jo at jeg har sat mig ind i alle de her forbandet mange ting som vi har talt 
om hele ugen! 
 Du har læst om kap med tiden, med andre ord? 
 Jeg har siddet hjemme på Østerbro med næsen i bøgerne og på inter-
nettet og kunnet iagttage verden falde fra hinanden bid for bid, uden på no-
get tidspunkt at kunne komme med en sammenhængende argumentation 
for mine synspunkter og overvejelser! 
 Så i virkeligheden er det slet ikke dig den er gal med, det er verden? 

                                                 
2 JK: Flokdyr er man jo!  Nok forudser man en ny økonomi og eksproprieringer af diverse virk-
somheder fra 2010-2020, da man arbejder på Baade-Og Onsdag i 2007, men forudser man en 
finanskrise? Nej, man skriver om kollaps mig her og kollaps mig der, og farvel til Milton 
Friedman og hans pumpestok, men man kobler det ikke til sine egne hypoteser! Skam sig! Og 
skal man nu skrive hele Mandag og Tirsdag og Onsdag om, inden man går til et forlag? Hm? 
Der er jo for helvede ikke nogen sammenhæng mellem den verden, Tenna og Cornelius sidder 
og snakker om i henholdsvis Onsdag og Fredag! 48 hours that changed the world – eller hvad 
det nu hedder! 
3 Man kunne selvfølgelig påstå, at Cornelius er indlagt, fordi han tror, han befinder sig i 2007! 
Øh… Nå, ikke. Novelleidé: Manden med tidslommen. 
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 Sandt. Jeg har lukket de tossede ude. Og nu 
sidder vi så og venter på at en af dem erklærer mig 
gal nok til at deltage i fællesskabet! – Hvis vi giver 
dagens samtale overskriften ”Hvad så?”, kan du så 
huske, hvilke overskrifter vi gav vores samtaler de 
andre dage? 
 Det er nu jeg skal overhøres igen? 
 Kunne det ikke tænkes at det i virkligheden er mig selv der har brug 
for et par gentagelser til at varme op på? Behøver alting absolut at handle 
om dig?  
 Hvad var vores overskrifter mandag, tirsdag, 
onsdag og torsdag? 
 Jeg kan godt huske at du har sagt noget i den ret-
ning, men… 
 ”Hvad har vi gang i?”, ”Hvordan hænger det 
sammen?”, ”Hvem er vi”, ”Hvor kommer vi fra?”, 
”Hvor er vi på vej hen?” og ”Hvorfor?”. – Hvad siger dine noter? 4 
 Mandag… Det første… spørgsmål… ”Hvad har vi 
gang i?” – og der snakkede vi om… Homo Liquens; at vi 
bliver til ”det flydende menneske”, fordi alting forandrer 
sig hele tiden. Både vores omgivelser og os selv. Blandt an-
det med bioteknologi og psykofarmaka der kan lave om på 
os som mennesker.  
 Så talte vi om fremskridt og om lykken; at lykken er størst i de lande, hvor 
der er demokrati, ligestilling, lav militarisering og et par andre ting. Så kom vi ind 
på den udvikling der er inden for IT og nanoteknologi – det kommer også til at æn-
dre fundamentalt på vores livsomstændigheder, og så tror jeg at det sidste under 
overskriften ”Hvad har vi gang i?” var dét med at USA hele tiden er 5-10 år foran 
resten af verden med en masse ting. 
 Og as of the recent financial crisis… er de kun et par måneder foran. 
Obamas måde at an- og begribe verden på kommer vi til. – Smuk gennem-
gang!  
 Tak. 
 Så hvad har vi gang i? Alle de nye teknologier er vi naturligvis nødt 
til at forholde os til eksistentielt, både som individer, som samfund og som 
art, og blandt andet derfor er de vigtige for vores snak om den globale 
eksistentialisme, og hvad vi vil med os selv som menneskehed.  
                                                 
4 PS: For den läser, som har ikk läst Mandag, der ligger nu baade orliste og hele Baade-Og Mandag i en 
webversion til gratis läsning paa www.baade-og.dk.  

Recap 
We live in an imperfect world. Poverty, 
disease, lack of education, environ-
mental destruction - the problems are 
all too obvious. Many people don't 
have clean water, let alone enough 
food, and the unsustainable lifestyle of 
the wealthy few is storing up 
catastrophic climate change. 

Can we do anything about it? You bet 
we can. Technology is a double-edged 
sword, but science and reason have 
made our lives immeasurably better 
overall - and only through science and 
reason can we hope to make a real 
difference in the future. 

New Scientist 
12 September 2009 

 

Hvad har vi gang i? 
Fourteen hours later the sun sank 
hopelessly beneath the opposite 
horizon with a sense of totally 
wasted effort. 

Douglas Adams 
Life, the Universe and Everything 
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 Når man først kan designe mennesker med gentekno-
logi eller styre vores hjerner med nanoteknologi, så er dét at 
være menneske ikke mere det samme? – Det var derfor vi sad 
og gennemgik de nye teknologier så grundigt i mandags? 
 Hvis jeg virkelig havde ønsket at komme i buk-
serne på dig, havde jeg nok valgt et andet emne. – Er du til opera? 
 Skal jeg være ærlig eller pinlig? 
 Du har Pavarotti’s Greatest – hvor der er enten en rose eller en masse 
tændte stearinlys på omslaget? 
 Og hvor billedet er optaget med fedt på linsen. – Skal vi ikke holde os til 
”hvad har vi gang i?”? Hvis du skal have hjælp til hukommelsen, hjælper det næp-
pe med musikalske sidespring. 
 Så er der jo andre sidespring… 
 Hold nu op! 
 Men du blev lidt imponeret over at høre at der findes mikroskoper nu, 
hvor man kan ”se” – eller i det mindste registrere – de enkelte atomer i et 
molekyle? Også selvom molekylet i sig selv er mindre end lysets bølgelæng-
de, ikke? 
 Jo. 
 Men ikke nok til at hoppe over i jernsengen på hjul sammen med mig? 
 Du trænger vist til at komme ud og hjem nu! 
 Er det ikke dét jeg sidder og siger? Men hører folk efter? Nej, folk 
hører ikke efter! Eller også vil de bare hellere afspadsere… 
 Lad os blive ved teknologien… 
 Som hun behager! Når man endelig har fået et kvindemenneske til at 
vise interesse for den moderne teknologis mulige konsekvenser, så skal man 
ikke sidde og spilde tiden med at tilbyde sin krop! 
 Tak. 
 Ingen årsag. 
 Dét som det handler om, er at vi jo for fanden skal træffe de rigtige 
beslutninger! Og det kan vi kun, hvis vi har den rigtige viden. Vi er nødt til 
at forstå den udvikling der er i gang, hvis vi som demokratiske borgere ikke 
skal stemme og træffe beslutninger totalt i blinde! – Vi træffer nok en masse 
forkerte beslutninger alligevel, men vi er nødt til at reducere vores fejltagel-
ser, og der er viden det eneste værktøj vi reelt har.  
 Medmindre vi bruger nano- og bioteknologien og psykofarmaka til at mani-
pulere med vores hjerner og gøre os klogere? – Og dermed for alvor forandre os til 
Homo liquens? 
 Men netop vores viden om de teknologier er jo væsentlige for vores 

 

Frihed kom til verden som et privile-
gium og har bevaret denne status lige 
siden. Frihed deler og adskiller. Den 
drager en skillelinje mellem de bedste 
og alle de andre. 

Frihed 
Zygmunt Bauman, 1988 
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beslutning om eventuelt at bruge dem til at manipulere hjernerne og gøre os 
klogere! – Hvad var den næste overskrift? 
 ”Hvordan hænger det sammen?” – der talte vi om 
at vores ”lineære” måde at forstå og beskrive verden på, 
ikke længere er god nok. – Det har den naturligvis aldrig 
været, men nu har vi opdaget det, og det er også vigtigt for 
at kunne træffe de rigtige beslutninger at vi beskriver ver-
den på den rigtige måde. 
 Dét du sagde, var at vi skal lære at forstå verden 
”ikke-lineært”, og at kompleksiteten i udviklingen stiger eksponentielt. I modsæt-
ning til lineært. Kaosteorien var en anden ikke-lineær måde at beskrive verden på, 
og så var der Elliott-bølger og kompleksitet som begreb i det hele taget. Plus de 
skalafri netværk som bestemmer, hvordan alle mulige ting udvikler sig; netværk af 
alle mulige slags. Alle vil helst være koblet sammen med dem der har mange for-
bindelser i forvejen. – Flest forbindelser giver flere forbindelser. 
 Præcis. Dét vi talte om, var de helt fundamentale processer, ”syste-
mer” eller ”strukturer” som styrer verden, eller som verden følger, når der 
sker forandringer. Og alle de ting er vi naturligvis nødt til at tage højde for, 
når vi gerne vil påvirke verden, for hvis vi ikke gør det, så lykkes vi ikke 
med vores hensigter.  
 Fordi verden så ”stritter imod”? 
 Nemlig. Og gør som den selv vil. Vi er selv en del af de her systemer, 
og vi kan kun sætte os ud over dem ved at kende dem og vide, hvordan 
verden og dens processer hænger sammen. Vi er nødt til at forstå, hvor vi 
skal udnytte processerne, og hvor vi skal ”overrule” dem. Og det er i prak-
sis en af de ting som den globale eksistentialisme handler om: hvis vi skal 
vælge menneskehedens fremtid uden hele tiden at ryge tilbage i samme 
rille, så er vi nødt til at vide, hvad det er for nogle riller vi uvægerligt gang 
på gang bliver trukket hen imod. 
 For ellers går det galt? 
 For ellers går det galt. – Og derudover var der så mine 15 hypoteser 
om, hvordan det hele hænger sammen…  
 Og som vi skal se på i dag for at finde ud af, om de holder, eller hvad? 
 Man kan jo ikke bare sidde og slynge hypoteser ud uden i det mindste 
at gå dem efter i sømmene! Alt efter om hypoteserne holder eller ej, får vi jo 
også et værktøj til at hjælpe os med at beslutte, hvordan vi vil håndtere den 
globale eksistentialisme. Vi er nødt til at have nogle brugbare prognoser for 
den naturlige udvikling, hvis vi ønsker at kompensere for den. – Tredje og 
sidste overskrift i mandags? 

Hvordan hænger det 
sammen? 

Chaos is not mere disorder—it is the 
deeper order within apparently 
random, nonlinear systems. Chaos is 
the character of discontinuity. 

Playing the Future 
Douglas Rushkoff, 1996 
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 ”Hvem er vi?” 
 Det var tidspendulerne. – Fortæl om dem. 
 Vores idéhistorie siden de gamle grækere, hvor vi har 
”svinget” os gennem forskellige tidsepoker; fra modsætning 
til modsætning. Vores kultur består af forskellige ”lag” – der 
er de overfladiske trends og de dybereliggende idealer for 
eksempel – og for hvert lag eller niveau i kulturen er der en 
mainstreamkultur som skaber anomalier, modsætninger 
eller kulturelle understrømme som går imod mainstream-
kulturen. Med jævne mellemrum bryder de her anomalier 
igennem og tager os til et nyt udtryk, til nye værdier eller 
til et nyt erkendelsesniveau som er en modpol eller en mod-
sætning til det gamle. 
 Og hvilke penduler talte vi om? 
 Trendpendulet med de overfladiske strømninger som 
skifter cirka hvert tiende år – for eksempel fra hippierne i 
70’erne til yuppierne i 80’erne… og… idépendulet der 
handler om nogle dybere ting, som for eksempel Oplys-
ningstidens erkendelse der blev efterfulgt af Romantikkens 
sanselighed som bagefter blev erstattet af Darwins erken-
delse og den slags. – Erkendelse er virkelig et godt ord! 
 Erkendelse er et skønt ord! – Hvilket pendul 
var det næste? 
 Religionspendulet. Kirkens magt og selvforståelse 
har svinget i fire-fem store epoker, siden kristendommen 
opstod for små 2.000 år siden.  
 Og…? 
 Så var der paradigmependulet som handlede om, 
hvordan den videnskabelige tankegang har udviklet sig, og 
til sidst talte vi om argumentpendulet der handlede om, 
hvad vi helt grundlæggende har brugt som præmis for at 
godtage et argument eller ej. Oprindeligt talte ånderne til 
os, så tog religionen og præsterne over som autoriteter, og 
de sidste 500 år har vi lyttet til videnskaben og fornuften. I 
hvert fald i et vist omfang. 
 Godt. 
 I mandags så vi på, hvordan pendulerne havde svinget sig frem til 
nutiden, og hvordan de hver især har været sådan en slags filter som vi for-
stod verden igennem, og i onsdags gav jeg så mit bud på, hvor de og et par 

Hvem er vi? 
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andre penduler vil svinge hen de næste 30 år. Mine bud på pendulernes 
fremtid kommer naturligvis til at indgå i de fremtidsscenarier som vi skal 
tale om i dag. – Hvad var overskriften for det vi talte om i tirsdags? 
 ”Hvor kommer vi fra?” Det handlede om evolutio-
nen som handlede om vores abeforfædre og alle mellemfor-
merne: Australo-ét-eller-andet, Homo… hvem? 
 Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus 
og Arkaisk homo sapiens – og til sidst os selv for om-
kring 100-200.000 år siden og frem til i dag.  
 Du havde delt evolutionen op i en erkendelsesmæssig småbørnsepoke, barn-
dom, pubertet og voksenhed. Vi kom til og med vores kollektive pubertet som er der, 
hvor vi befinder os nu. 
 Præcis. Kollektivt evolutionært set. Og opgøret med vores pubertære 
adfærd er én af de ting som den globale eksistentialisme også handler om: 
Vil vi være voksne, eller vil vi fortsætte med at larme og svine som en otten-
deklasse i det store frikvarter? 
 Obama er verdens første ”voksne” præsident? 
 Vi kunne nok godt finde andre også, hvis vi 
ledte efter dem, men han er den første der i så mar-
kant grad indvarsler et paradigmeskift i politik. Så 
må tiden vise, om verden er parat til at tænke og hand-
le på samme måde. Jeg kunne nu godt komme i tanker om et par kjortel-
klædte skægaber med en tevarmer på hovedet som fortsat vil foretrække at 
skabe sig åndssvagt. – Men helt fundamentalt handlede vores tirsdag om 
evolutionen og om to replikatorer. Hvad er en replikator? 
 Er det din eller min hukommelse der skal have hjælp til det her? 
 Kom nu bare: Hvad er replikatorer? 
 Det er dingenoter der kan lave kopier af sig selv. 
Gener og memer, for eksempel. Generne er biologisk DNA 
der reproducerer sig selv ved at bygge organismer der fører 
generne videre generation efter generation, memerne er 
kultur-DNA, det vil sige handlinger eller ytringer der kan 
kopieres fra person til person. Kultur-DNA’et, memerne, reproducerer sig selv – el-
ler reproduceres – i vores hjerner og der, hvor vi nu finder på at lagre dem: bøger, 
film, harddiscs og iPods; alle mulige medier og steder. – Både memerne og generne 
får indflydelse på vores fremtid? 
 Begge replikatorer bestemmer, hvem vi er, og hvad vi er, og begge 
replikatorer ligger det inden for vores rækkevidde at manipulere med. 
Spørgsmålet er, hvordan vi vælger at manipulere med dem og i hvilket om- 

Hvor kommer vi fra? 
Scientists have, to some extent, 
contributed to creationists’ arguments 
by using the term “theory” when 
referring to evolution. It is not a theory 
but an established law. 

Robin A. Cox 
Quote in NewScientist 2 May 2009 

 “Which passages of scripture should 
guide our public policy?" Obama 
asked in the speech. "Should we go 
with Leviticus, which suggests slavery 
is OK and that eating shellfish is an 
abomination?” 

cnn.com 
June 24 2008 

Whenever conditions arise in which 
a new kind of replicator can make 
copies of itself, the new replicators 
will tend to take over, and start a new 
kind of evolution of their own. Once 
this new evolution begins, it will in 
no necessary sence be subservient to 
the old. 
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fang. Genetisk manipulation er med til at definere, 
hvad det overhovedet vil sige at være menneske i 
fremtiden, og derfor var det vigtigt at du forstod, 
hvad evolutionen og genetikken i det hele taget 
handler om.  
 Memerne er helt overordnet alt dét vi går og 
foretager os, og spørgsmålet er her, hvor meget fri 
vilje vi overhovedet har til at sætte os ud over vores 
vaner og den kultur som vi er en del af og som for-
mer os gennem livet. 
 Det er vel et spørgsmål om både at sætte os ud over vores genetiske tilbøjelig-
heder og at vælge vores memer med større omhu? 
 Det er nemlig ikke småting der kræves af os, 
hvis vi skal ændre adfærd og blive voksne – men det 
er det jo aldrig, når man begynder at kræve den slags 
af sig selv, heller ikke på det individuelle plan.  
 Dem med tevarmerne går en brat opvågning i møde? 
 Det gør alle hjemmeboende lømler der pludselig skal til at stå på egne 
ben og fungere sammen med andre voksne mennesker. – Memerne slutter 
sig sammen i hvad? 
 Memplexer: komplekse kulturfænomener. 
 Ligesom gener overlever bedre i levedygtige organismer af en vis 
kompleksitet, end når de flyder frit rundt eksempelvis i form af bakterier, så 
overlever memer også bedre, når de har sluttet sig sammen i de store kultu-
relle komplekser som eksempelvis hele religioner der består af salmer, bøn-
ner, historier, ritualer, traditioner og meget mere.  
 Uden en hel mytologi ville det ikke give meget mening at rende rundt med 
tevarmeren? 
 Hvis Paven bare var Hr. Ratzinger i et rækkehus uden for Bratislava, 
så ville det immervæk se fjollet ud. De iranske præster ville til gengæld sik-
kert passe lige ind, hvis de stod og solgte tomater på torvet i en af landsby-
erne i Isfahan. 
 Fordi Polen er en del af det 21. århundrede, men Iran ikke er? 
 Nemlig. Og fordi både Pavens og præstestyrets magt er pubertær og 
ikke har folkelig opbakning men bygger på vold og fordummelse, så ville 
deres autoritet forsvinde, hvis vi så dem uden outfittet, uden memplexet. 
Hvis der slap en hjemmevideo ud med Ratzinger eller Khamenei som stod 
med morgenhår og børstede tænder, så ville hele deres autoritet være pist 
væk. 

 

The old gene-selected evolution, by 
making brains, provided the soup in 
which the first memes arose. Once 
self-copying memes had arisen, their 
own, much faster, kind of evolution 
took off. We biologists have 
assimilated the idea of genetic 
evolution so deeply that we tend to 
forget that it is only one of many 
possible kinds of evolution. 

The Selfish Gene 
Richard Dawkins 1976/1999 

 
Hardly anyone is overweight by 
choice. If people can’t stop themselves 
from overeating for the sake of their 
health, they won’t be able to stop for 
the sake of the biosphere. 

George Monbiot 
Quote in NewScientist 2 May 2009 



 49 

 Ligesom dengang dronningen gik på balkonen med udslået hår? 
 Hvis memplexet ”Kongehus” skal fungere, så skal memerne prakti-
seres, og for en dronningefigur gælder diademer og ikke morgenhår! 
 Sjovt; jeg kan faktisk godt forestille mig Obama med tandbørsten, uden at det 
rokker ved min respekt for ham som præsident. 
 Fordi han har tilkæmpet sig positionen ved selv 
gennem sin personlighed at overbevise omgivelserne 
om at han er den rette mand til jobbet, og ved selv at 
putte noget substans i den stilling han bestrider. Han 
er ikke afhængig af andre memer end dem han selv 
bærer med sig. Plus – nok så væsentligt – der er ikke 
nogen der er rituelt forpligtet til hverken at kysse hans 
fødder, lægge sig på knæ for ham eller klæde sig ud 
på en særlig måde, når de møder ham. Han er ”kun” 
ham selv. – Du kan formentlig lave tandbørstetesten 
på alle autoriteter og finde ud af, om de er deres magt 
værdige eller ej. 
 Fogh, nej. Løkke, muligvis. 
 Sarkozy, ja. Kim Jong-il, nej.  
 Merkel – det ville godt nok se underligt ud. Men mest ja. – Er det fordi hun 
er kvinde? 
 Formentlig. – Blair, ja. Brown, nej. Berlusconi… nej.  
 Du tvivler? 
 På den ene side har han selv skabt sin magbas, så på den måde er han 
magten ”værdig”, men han har netop vundet den på ren æstetik, og så pas-
ser tandbørsten ikke ind. – Nå, men det var memplexerne vi kom fra! De en-
kelte memer overlever bedre, hvis de hænger sammen med andre memer. 
 Deraf de religiøse memers overlevelse?  
 Mutters alene og uden resten af religionen ville ordet ”Fadervor” næp-
pe overleve længe, men som overskrift på en bøn der i sig selv er et mem-
plex bestående af flere ord, overlever både ordet og bønnen, fordi de er en 
del af memplexet ”kristendommen”. 
 Historien om en gravid jomfru ville næppe heller overleve længe på egen 
hånd? 
 Hun overlever absolut bedst i selskab med mænd i lange kjoler og 
små gajolhatte på hovedet.  
 Memerne lagres i vores hjerner i form af synapser og synaptisk poten-
tiale; forbindelser mellem hjernecellerne, og det samme gør så memplexer-
ne, og det vil sige at når vi først tager memer til os, så bliver de en fysisk del 

Sen. Barack Obama got the boxers vs. 
briefs question from Us magazine. 
Really old people will remember that 
way back in 1992, MTV asked Bill 
Clinton the same question and he said 
boxers. (…) 
So: boxers or briefs? they asked. 
And here's the surprising answer the 
candidate gave in this day and age: "I 
don't answer those humiliating 
questions." 
Good for him. Good for him. Some 
people will vote for Obama just 
because of that dignified reply. 
And then Obama added a bit more. 
He said, "But whichever one it is, I 
look good in 'em." 

latimesblogs.latimes.com 
March 1, 2008 
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af vores krop. Det gælder ikke blot religion, men også sprog, evnen til at 
køre bil, hvert eneste ord vi kender, og alle de færdigheder der skal til for at 
stege en bøf; alt hvad vi ved og har lært ved at kopiere andre, alle memer vi 
kender, ligger fysisk lejret som dendritter, axoner og præsynaptiske nerve-
ender i vores hjerner.  
 Hvilket selvfølgelig forklarer, hvorfor det er så satans vanskeligt at 
skifte kultur, ændre vaner eller fralære sig forkert viden: det er fysiske for-
bindelser som skal ”nedlægges” i hjernen. Og dét er ikke sådan lige til, for 
bare dét at ville ”nedlægge” et minde, gør at man tænker på det, og derved 
forstærker man jo netop de synapser som lagrer mindet. 
 Jo mere man insisterer på at glemme en ting, desto mere husker man den? 
 ”Lad være med at tænke på aber!” 
 Og straks tænker jeg på aber? 
 Derfor er det helt fundamentale spørgsmål, hvor meget fri vilje vi 
overhovedet har til at gøre tingene meget anderledes, end vi allerede er i 
gang med. Ikke blot som individer, men også som kulturer og som art. Ikke 
blot i det små, men nationalt og globalt. Ikke blot i forhold til lidt handlin-
ger hist og pist, men helt fundamentalt i forhold til, hvem vi ønsker at være 
som individer og som menneskehed. 
 De eksistentielle valg er vanskelige? 
 Modbydeligt vanskelige! 
 Helt overordnet handler evolutionen om en 
konstant proces af reproduktion-mutation-selektion, 
og det er endnu en af de processer som vi er nødt til 
at forstå og være klarover og have med i vores tanker, 
når vi beslutter os for det ene eller det andet. Evolutionen er endnu en na-
turlig udvikling eller proces som kan obstruere selv de bedste af vores 
hensigter, hvis vi ikke forstår den og spiller med processen, men i stedet 
forsøger at gå imod den eller blot ignorerer den. 
 Vi kan kun bestemme selv, hvis vi gennemskuer de 
processer som verden udvikler sig efter? 
 For selve processerne kan vi ikke lave om på. 
Vi kan kun ændre på vores adfærd og valg i forhold 
til processerne. – Og nok så vigtigt: det er jo kun ens 
egen adfærd man reelt kan gøre noget ved. Dét vi har 
været så satans vant til, er at ville ændre de andres ad-
færd! Men det kan man jo ikke.  
 Man kan vel forsøge? 
 Man kan mødes i fællesskaber, hvor man kræ-

Evolutionen 
Call it unnatural selection: human 
activities are driving the evolution of 
other species in dramatic and often 
unexpected ways. In effect, we have 
turned the Earth into a vast and un-
controlled evolutionary laboratory. 

That was the warning issued last week 
in Los Angeles, as biologists and 
conservationists gathered to consider 
the problem at an unprecedented 
international summit. There was no 
shortage of examples of species that 
seem to be evolving in response to 
human interference, but biologists are 
still struggling to determine exactly 
what is going on, and to advise on 
how best to protect our planet's threat-
ened evolutionary heritage. "We're in a 
nascent stage in understanding 
human effects on evolution," admits 
summit co-organiser Tom Smith, an 
evolutionary biologist at the University 
of California, Los Angeles. And above 
it all looms the threat of climate 
change. 
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ver at man respekterer hinanden og lytter til hinanden, men den der bekvem-
me tanke om at ”de andre må se at lære at være sådan og sådan, så jeg kan 
fortsætte uforstyrret” den holder jo ikke. Alle har krav på anerkendelse, og 
vi skal alle sammen kunne være her, og dét kan en teenagekultur ikke finde  
ud af.  
 Men en voksen kan? 
 Forhåbentlig. Fordi den kan se ud over sig selv 
og ind på sig selv med andres øjne, den er selvreflek-
siv, og så kan den feje for egen dør, inden den render 
ud og banker de andre med en kost! 
 Men sidder du så ikke bare og trækker din definition 
af voksenhed ned over hovedet på nogle andre, så du der-
med også selv begynder at definere, hvordan de andre skal 
ændre deres adfærd? 
 I én optik gør jeg. Men det er jo ikke en fiks og 
færdig løsning, det er en invitation til at blive sagt imod. 
– Som du lige gjorde! Kom selv med en bedre defini-
tion på voksenhed eller et bud på, hvordan syv – snart otte eller ni – milliar-
der mennesker ellers skal overleve i hinandens selskab på begrænset plads. 
 Samtidig er det vigtigt at forstå evolutionen, fordi den fortæller os 
noget om, hvem vi er, og hvilke behov vi har. Evolutionen har skabt os på 
en ganske bestemt måde, og hvis vi træffer beslutninger som går imod vo-
res fundamentale menneskelige behov, så kan vi heller ikke få dem til at 
lykkes, beslutningerne. 
 Hvis vi vælger en udvikling som ikke giver mening for os som men-
nesker, så skal vi ikke regne med at vi kan styre de ting vi sætter i gang. 
Lige så lidt som hvis vi vælger løsninger der går imod naturens indbyggede 
processer.  
 Derfor var én af mine meget vigtige iagttagel-
ser i tirsdags og i forbindelse med menneskets evolu-
tion at vi har så stort et behov for mytologi, magi, ri-
tualer og mening. Alt dét som vi i vores kultur defi-
nerer som religion. Vi er bygget af og til mytologi. 
Vores hjerner er skabt af mytologisk kultur og skabt 
til mytologisk kultur og til at forstå formidling i my-
tisk form. Vi tænker analogt, ikke analytisk. For så-
dan er vores hjerner bygget. 
 Den analytiske tænkning er et kulturprodukt som ikke har eksisteret 
mere end max 2.500 år, og reelt under 100 år for flertallet af os. Men vores 

One of the problems is that unnatural 
selection affects species in unpredict-
able ways. For example, yearling 
Pacific Chinook salmon in Snake river, 
Idaho, now measure 70 millimetres 
long, down from 90 millimetres just 50 
years ago, seemingly a result of ex-
tensive dam construction. Rather than 
migrating straight out to sea, many 
salmon slow their growth, preferring to 
overwinter in reservoirs behind the 
dams and make the trip the following 
year. If the dams were removed, as 
some environmentalists would like, it 
is unclear whether the slow-growth 
salmon could survive. "That is scary," 
says Robin Waples of the Northwest 
Fisheries Science Center in Seattle. 

New Scientist 
15 February 2007 

If human beings don’t keep 
exercising their lips, he thought, 
their mouths probably seize up. 
After a few months’ consideration 
and observation he abandoned 
this theory in favor of a new one. If 
they don’t keep on exercising their 
lips, he thought, their brains start 
working. 

Douglas Adams 
Hitchhiker’s Guide to the Galaxy 
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hjerner er omkring 150.000-200.000 år gamle, alt efter hvordan man vælger 
at fortolke de rester der er fundet af vores forfædre. Og vores forfædres 
hjerner blev til i en kontekst, hvor de fortalte om fortiden og menneskene i 
nogle historier, hvor den fysiske verden og åndeverdenen og landskabet 
hang sammen og udgjorde en helhed, en mytologisk helhed. Derfor er det 
den form for helhed som vores hjerner er nødt til at opleve, for at dét vi si-
ger og gør og fortæller til hinanden, kan give mening og hænge sammen. 
 Vores hjerner kan kun få mening ud af dét de er byg-
get til at forstå? Og når verden ikke giver mening for os, 
fordi vi ikke kan omforme den til mytologiske forklaringer 
som giver mening for os, så bliver livet meningsløst? 
 Hvorefter folk enten forfalder til druk og stoffer, kaster sig ud i vold 
eller bliver deprimerede eller bare alment uintegrerbare i den aktive del af 
samfundet. Vi går alle sammen og gemmer på en lille shaman eller animist 
inden i os, og den skal have ”næring”. Vi er nødt til at have myter og forkla-
ringer som giver mening for vores stenalderhjerne, stenalderbehov og sten-
alderfølelser.  
 Vores indre Teletubby? 
 Der er lidt Tinky-Winky i os alle sammen… 
 En anden ting som ligger dybt i os, og som vi er nødt til at tage seri-
øst, når vi vælger at kommunikere med hinanden og skabe fællesskaber, og 
når vi skal løse de store problemer, det er den enorme magt som rytme, 
musik og følelsesbåret propaganda har over os.  
 Vores hjerner voksede også ud af sang og rytme? 
 Det gjorde hjernerne jo i virkeligheden, før de 
voksede videre ud af mytologi og fortællinger. Så vi 
er simpelthen hardwired til at hjernerne siger Mums!, 
når der sættes puls og fysisk engagement til budska-
bet. Det være sig ”Yes, we can!”, kollektive knæfald under bøn, taktfast 
strækmarch eller entusiastisk proklamation af ”Hvem var dét der vandt i 
dag, det var dem var Danmark af!” 
 Og dertil kommer så en yderligere effekt, hvis vores 
spejlneuroner sørger for at vi identificerer os med alle de 
andre og kopierer deres følelser? 
 Så er der dømt kollektiv abehjerne, og så kan 
du godt glemme alt om rationel tænkning og indivi-
duel stillingtagen! 
 De her ting er vi nødt til at forstå, hvis vi vil 
have syv milliarder mennesker til at leve nogenlunde 

…klitoris… 
Lars fun Trier 

2009 

 
I weekendens sjællandsseriekamp 
på Frederikssund Stadion mellem 
Frederikssund IK og Taastrup FC 
gik 15 Brøndby supportere ifølge 
det gæstende hold på det nærme-
ste bersærk. 

Øldåser, røgbomber og trusler om 
drab og voldtægt føg gennem luf-
ten, fortæller flere af de tilstede-
værende.  
Især kampens kvindelige dommer 
Betina Norman måtte finde sig i en 
del. Ord som »luder« og trusler om 
voldtægt blev brølet efter kvinden i 
sort. 

politiken.dk 
25. maj 2009 
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fredeligt side om side med hinanden. Dengang det var OK at kappe hoveder-
ne af nabostammen og kneppe deres 2-3-årige, da var det jo ”ikke noget pro-
blem”. Men i en voksen verden gør man bare ikke den slags. 
 Du tror virkelig at vi kan sætte os ud over puberte-
ten og blive voksne? Alle sammen? 
 Nej. Men vi der er voksne og godt kan håndte-
re at andre ikke tror på Gudherren på samme måde 
som os selv, vi kan vælge at indrette os sådan at de 
pubertære fjolser ikke udgør nogen større trussel.  
 Problemet i dag og i fremtiden består jo i at 
pubertære religiøse og almindeligt tossede fanatikere 
har adgang – eller i hvert fald hurtigt kan få adgang – 
til masseødelæggelsesvåben, og den sikreste måde at 
forhindre dem i at få det, det er jo at våbnene slet 
ikke findes, samt at det bliver generelt socialt uacceptabelt at rende rundt 
og tro på at der kun findes én Sandhed i denne verden. 
 Teenageepoken har varet fra for cirka 6.000 år 
siden og frem til i dag, og alle dens tankesæt, handle-
måder, værdier, testosterondyrkelse og gennemgåen-
de strukturer som de her 6.000 års kulturelle udvik-
ling repræsenterer, de er både gennemsyrende og 
ligefrem definerende for, hvordan vi overhovedet 
forstår os selv, de andre og verden.  
 De er vores knudepunktsmemer? 
 Og det er ikke noget man hverken som individ eller kultur bare lige 
dropper på en formiddag. Det er dybtliggende træk i vores kultur og selv-
forståelse som skal omformuleres totalt i en globaliseret verden – men som 
ligger fysisk indlejret i vores hjerner! 
 Knudepunktsmemerne er de memer som alle andre memer i vores 
kultur er koblet sammen gennem. De memer som virkelig fundamentalt 
siger noget om, hvem vi er, og hvad der er vigtigt for os. Forsvinder de 
memer, så kollapser vores kultur. Vi kan gradvist rewire vores memetiske 
kulturnetværk, så vi får nogle nye og voksne memetiske knudepunkter, og 
det er også dét vores valg og eksistentialismen handler om, men vi kan ikke 
forkaste de mest centrale og vigtigste memer en bloc over night. 
 Dét som de seneste 6.000 år har givet os som 
knudepunktsmemer i Vesten, er blandt andet en li-
neær tidsopfattelse, og et klarovert, reflekteret og in-
dividuelt hvem-jeg som er defineret af de fællesska-

Den af evolutionen 
frembragte teenager 

There are two ways in which 
scripture might be a source of morals 
or rules for living.  One is by direct 
instruction, for example through the 
Ten Commandments, which are the 
subject of such bitter contention in 
the culture wars of America’s 
boondocks.  The other is by example: 
God, or some other biblical 
character, might serve as – to use the 
contemporary jargon – a role model. 

Both scriptural routes, if followed 
through religiously (the adverb is 
used in its metaphoric sense but with 
an eye to its origin), encourage a 
system of morals which any civilized 
modern person, whether religious or 
not, would find – I can put it no more 
gently – obnoxious. 

The God Delusion 
Richard Dawkins, 2006 

Man vil måske mene, at en tidsalder, 
der i løbet af halvtreds år har udryddet, 
undertrykt eller dræbt 70 millioner 
mennesker bør fordømmes uden videre 
med det samme. Men forinden må man 
have forstået, hvorfor den er skyldig.  
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ber vi er født ind i: nationen, religionen, traditionen – som i sig selv er knu-
depunktsmemer. Og vi er vant til at tænke på dét der er anderledes som en 
trussel. Både mod vores knudepunktsmemer, mod vores selvforståelse og  
mod vores fysiske eksistens.  
 Teenageepoken har givet os skriftkultur og ud-
dannelse, og den har givet os kontrol med drifterne i 
form af religiøs tugtelse og principper om ære og 
skam. Men den har ikke overladt os det egentlige an-
svar og givet os retten til etisk selvforvaltning som er 
dét den voksne kultur handler om. Teenagekulturen spytslikker stadig 
Vorherre i røven og tror på at der sidder en Almægtig bevidsthed og står 
parat med spanskrøret, hvis vi forbryder os mod Hans regler. 
 Den strenge Far… 
 Som ethvert voksent menneske med respekt for 
sig selv naturligvis ikke kan tage seriøst. Hvis man 
ikke som voksen kan få sig selv til at tage et åbent og 
ærligt opgør med sin far, for så vidt som han er en idi-
ot, så vælger man at lade ham dø i ensomhed. 
 Alt dét vi talte om i tirsdags, var altså defineren-
de for selve essensen af, hvem vi selv er som biologi-
ske væsner, og hvad der har været de virkelig grund-
læggende træk i vores kultur, siden skriften og de nuværende guder blev 
opfundet. Altså både biologi og kultur, og uden en forståelse for de ting kan 
vi heller ikke vælge at løsrive os fra dem på en voksen måde, hvor vi både 
er tro over for, hvem vi er, og over for vores kulturarv – jeg taler jo ikke om 
at vi bare skal viske tavlen ren og lave revolution på alle planer. Det var jo 
dét som Marx er blevet taget til indtægt for, og som Mao og Stalin og de 
drenge dér praktiserede, og som førte til de skrækkeligste forbrydelser over 
for dem der ikke var med på at få ændret deres verdensbillede. Dét er jo lige 
så pubertært! 
 At gøre oprør ved at bryde ned? 
 Vi ender jo alligevel alle sammen med at kom-
me til at ligne vores forældre! Det voksne faderopgør 
handler om at vedkende sig dét man har fået med 
hjemmefra, men samtidig at sige nej tak til de ting 
man ikke kan acceptere ved den gamles opførsel. At 
tro at man bare kan bortkaste, hvem man inderst in-
de er og blive noget helt nyt og bedre, er en pubertær skabagtighed! 
 Så ingen revolution fra Cornelius Magnussen? 

I de enfoldige tider, da en tyran 
plyndrede og ødelagde byer for at øge 
sin berømmelse, da slaver drog ind i 
jublende byer, lænket til sejrherrens 
vogn, da fjender blev kastet for de vilde 
dyr i hele folkets påsyn, kunne sam-
vittigheden over for så åbenlyse for-
brydelser tale et tydeligt sprog, og 
dømmekraften bevares.  

Men slavelejre under frihedens vajende 
banner, massakrer retfærdiggjort med 
en henvisning til menneskekærlighed 
eller til overmennesketanken, sætter så 
at sige dømmekraften ud af funktion. 
Den dag, da forbrydelsen ifører sig 
uskyldens klædebon, stilles tingene på 
hovedet på en måde, som er 
ejendommelig for vor tid: Det bliver 
uskylden, som opfordres til at 
retfærdiggøre sig. 

Albert Camus 
Oprøreren, 1951 

Expressing no remorse for the 
actions the Bush White House had 
ordered, Cheney said under the 
same circumstances he would 
make the same decisions "without 
hesitation." 

msnbc.msn.com 
21 May 2009 
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 Nej, Gud fri mig vel! – Eller hvem det nu skal være der skal ”fri mig 
vel”… 
 Hvad talte vi om i onsdags? 
 Gav du det ikke overskriften ”Hvor er vi på vej 
hen?”? 
 Jo. Og vi er på vej til en fælles voksenhed. Jeg 
tror endda at jeg kaldte hele dagens program for en 
kærlighedserklæring til retssamfundet. Og så kigge-
de vi på, hvor jeg så mener at tidspendulerne svinger 
hen de næste 30 år – hvilket jeg naturligvis ikke kan 
vide så meget som en kvart søko om, men hvis vi skal 
vælge vores handlinger og vores fremtid, så er det 
slet ikke så tosset at have nogle scenarier og forståel-
sesrammer at stille vores valg op i forhold til.  
 Fordi vi under alle omstændigheder er i genernes og memernes vold? 
 Blandt andet. Medmindre vi beslutter os for at sætte os ud over ge-
nerne og memerne og løsrive os fra de mønstre som de lægger ud og plejer 
at fange os ind i. – Det interessante med tidspendulerne, den tid vi lever i, 
og de valg vi står over for, er så at alle pendulerne svinger på én gang lige 
nu. 
 Og det er dét der gør verden og virkeligheden totalt uoverskuelig lige nu, 
fordi hvert pendul repræsenterer et lag i vores kultur, og alle niveauerne af vores 
verdensforståelse, alle vores forklaringsrammer, både de dybe og de overfladiske er i 
opbrud? 
 Samtidig med at vi flytter mere rundt og bliver 
inddraget i en globaliseret verden på et utal af må-
der. Det er små syv milliarder mennesker som lige 
nu oplever at den verden de troede de kendte, foran-
drer sig. Det er lige nu et fællesmenneskeligt vilkår at 
blive, om ikke rykket op med rode, så dog at blive afkrævet en omplant-
ning.  
 Som teenagere vil vi naturligvis straks forsøge 
at finde nogle syndebukke at skyde skylden på, men 
som voksne vil vi se fællestrækket i de udfordringer 
vi selv, vores nabo og dem omme på den anden side 
af jordkloden står i, og så vil vi finde nogle løsninger 
på de udfordringer som gavner hele kloden rundt. 
Men det kræver fundamentalt andre måder at tænke 
og handle på. – Og dem skal vi snakke mere om, for 

 
Hvor er vi på vej 

hen? 
Folk forveksler ofte optimisme og 
håb. Optimisme er troen på, at 
alt vil blive bedre. Håb er troen 
på, at hvis vi arbejder hårdt nok, 
kan vi bidrage til at gøre tingene 
bedre. Optimisme er en passiv 
kraft, mens håb er en aktiv kraft. 
Det kræver ikke noget mod at 
være en optimist. Til gengæld 
kræver det stort mod at have et 
håb om fremtiden. 

Jonathan Sacks 
For mig er heltene de moderate 

europarl.europa.eu 

»Nogen siger, vi ikke har råd til at 
handle midt i den økonomiske 
krise. Jeg er uenig. Hvad vi ikke har 
råd til, er flere kortsigtede løsnin-
ger«, sagde Ban Ki-Moon. 
FN-chef holder dundertale i København 

Mens erhvervslivets klimatopmøde 
er rykket fra Bella Center til Køben-
havns Rådhus for at spise, samler 
klimaaktivister kræfter ved Gøg-
lerskolen på Islands Brygge.  
I hvert fald de klimaaktivister, som 
ikke er i politiets varetægt.  

Klimaaktivister holder spisepause 
politiken.dk 

24. maj 2009  
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vi mangler konkrete løsningsmuligheder. Især fordi vi kommer til at stå i en 
masse dilemmaer. 
 Du definerede ligefrem fremtidens kultur som en ”dilemmakultur”, så vidt 
jeg husker? 
 Og det er vi ikke vant til at håndtere. Vi er vant til at bede om en ud-
lægning af problemerne i en enten-eller-form, så vi kan afgøre, hvad der er 
rigtigt og forkert. Absolut, binært og uden tvivl rigtigt eller forkert. Men 
sådan er verden ikke længere, og det skal vi – især i Vesten, ja faktisk i alle 
monoteistiske kulturer – lære at forholde os til. Vi er nødt til at forstå ver-
den gennem et både-og. Mange steder i Afrika er der en tradition for at 
fortælle dilemma-historier, så de er ikke lige så fastlåste i en rigtigt-for-
kert/enten-eller-tankegang som os, og det samme gælder i Østen, hvor de er 
vant til at tænke i Yin og Yang. 
 Det er bare os der er vokset op med Vorherre der ikke kan finde ud af det? 
 Specielt efter at han flyttede i registreret partnerskab med Aristoteles 
og hans logik. 
 Vi er ”aristoteliske monoteister”? 
 Vi er næppe alene, men vi er absolut blandt dem der insisterer mest 
på at få klare rigtigt-forkert-svar uden nogen gran af tvivl. – Hvad var det i 
øvrigt han kaldte sig selv? ”Jeg er en nærtagende Gud!” 
 Selvoptaget og pervers ville være mere præcist!  
 Nå, summa summarum: vi talte om voksenhe-
den og fremtidens dilemmakultur i onsdags, og jeg 
koblede så også det fremtidige både-og til fuzzy logic 
og til kvantefysikken og dens begreb om superposi-
tionen og dobbeltspalteeksperimentet. Dels ser en 
partikel ud som om den går gennem begge eksperi-
mentets spalter på én gang og først ”vælger” sin vej, i 
det øjeblik vi iagttager den, dels er selve vores på-
virkning af eksperimentet udtryk for et både-og: ver-
den er der kun i det omfang vi iagttager den. Vi og verden står i et gensi-
digt, interaktivt, dialektisk forhold til hinanden, og det er vores tilstede-
værelse som iagttagere af verden der skaber, hvordan den ser ud – for os.  
 Du kaldte vores klaroverhed for ”brugergrænsefladen”. 
 Den erkendelse, den klaroverhed som vores hjerner skaber, det er den 
brugergrænseflade der bestemmer, hvordan vi kan opfatte den verden vi 
navigerer rundt i. Interaktionen er definerende for virkeligheden, og din 
brugergrænseflade ser anderledes ud end min brugergrænseflade, men de 
er dog trods alt så ens at vi kan formå at kommunikere med hinanden og 

The Copenhagen interpretation 
contradicts common sense: all that 
exists before we open the box is a 
probability. As soon as we open the 
box, the wave function collapses and 
we are left with the single event: the 
cat is dead, or the cat is alive. Until 
we opened the box, it was neither 
dead nor alive. 

The God Delusion 
Richard Dawkins, 2007 
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skabe en fælles oplevelse af at det er den samme verden vi lever i. – Hvad 
talte vi om i torsdags? 
 Talte vi ikke om, hvorfor vi gør de ting vi gør? 
 Der havde vi nemlig overskriften ”Hvorfor?”. 
Og hvorfor gør vi så de ting vi gør?  
 For at finde mening i tilværelsen? Og at skabe me-
ning. Ikke blot at uddrage mening af omgivelserne, så de er 
til at forstå, men så livet også bliver værd at leve. – Og så 
talte vi om at det er stort set umuligt at tale om de her ting, 
uden at sproget kommer til at ”køre i ring”. 
 Fordi vi er nede at pille ved selve maskinrummet i sproget, og så mis-
ter det evnen til at kunne beskrive sig selv ordentligt. – Eller hvordan man 
nu skal udtrykke det.  
 Men sandt: vi talte om mening. Og vi så også på, hvordan vores følel-
ser og genetiske tilbøjeligheder styrer os, herunder ikke mindst hvordan 
vores spejlneuroner får os til at koble individualiteten fra, når vi er i større 
forsamlinger. 
 Det er stort set umuligt at gå imod flokken? 
 Specielt takket være evolutionen, når følelserne først er sat i brand, 
eller der står en psykopat og afkræver håndtegn til lyden af trommer eller 
taktfaste støvletramp.  Men mindre kan også gøre det. 
 ”Yes it can!”? 
 Yes, it most certainly can.  
 Helt fundamentalt talte vi så om begrebet virkelighed – og faktist tror 
jeg at det var her vi kom ind på dét med brugergrænsefladen og dobbelt-
spalteeksperimentet, men pyt nu med dét. Det vigtigste er at vi fik det med. 
For dét som det naturligvis leder frem til, det er diskussionen om vores an-
svar for vores handlinger, både individuelt og kollektivt: I hvor høj grad 
kan vi løsrive os fra vores genetiske tilbøjeligheder; den kemiske suppedas i 
vores hjerne og krop som udgør vores følelser og vores lyster, og de kollek-
tive sammenhænge og memplexer vi indgår i, og som indlejres fysisk i vo-
res hjerner gennem livet? Og hvis vi må konstatere at vores såkaldte frie 
vilje er en illusion, hvad gør det så ved hele fundamentet for vores retssam-
fund, vores eventuelle pligter over for medmennesket og vores individuelle 
ansvar i det hele taget?  
 Svarede du på dét i går? 
 Det gjorde jeg jo næppe, for hvem kan dét? 
Filosofferne har kæmpet med fænomenet i over 2.000 
år, og diskussionen er ikke forbi.  

Hvorfor? 
Noget af det dummeste, som er sket, og 
som allerede startede under os, er, at vi 
har givet magten til regnedrengene med 
deres årlige småbesparelser og effektivi-
tetsmål. Hvem går på arbejde på grund af 
et regneark?' 

Svend Auken 

Hvad så? 
The future depends on ourselves, and 
we do not depend on any historical 
necessity. 

The Open Society and its Enemies 
Karl Popper, 1945 
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 Hvis de andre dage altså havde overskrifterne ”Hvad har vi gang i?”, 
”Hvordan hænger det sammen?”, ”Hvem er vi?”, ”Hvor kommer vi fra?”, 
”Hvor er vi på vej hen?” og ”Hvorfor”, så er dagens overskrift ”Hvad så?”.  
 Jeg vil forsøge at opstille nogle handlingsmuligheder for en art der 
bærer den arv med sig som vi gør. Hvad skal vi stille op med os selv og 
menneskeheden? Med al den viden vi nu har om os selv og om vores frie 
vilje – eller måske mangel på samme – hvordan løser vi så vores problemer 
bedst muligt? Vi er nødt til at forholde os til os selv, hvis vi skal løse de pro-
blemer vi står over for. Vi er nødt til at forstå vores tilbøjeligheder, vores 
følelsesmæssige og sociale behov, vores behov for mening og vores mulig-
heder for overhovedet at erkende og forstå verden omkring os, hvis vi skal 
gøre os noget som helst håb om at træffe politiske beslutninger der ikke ba-
re ender med at være mere af det samme. 
 Det tog fire dage at forklare det til mig. Hvor mange andre tror du har tid til 
dét? 
 Du kan sikkert få min stue, når nu Hr. Overlægen har været så venlig 
at udskrive mig, og det begynder at gå op for dig, hvad jeg egentlig har ud-
sat dig for siden i mandags. 
 Kommer du så også og besøger mig? 
 En enkelt eftermiddag kunne jeg nok godt klemme ind… 
 Og her har en anden én siddet en hel uge! 
 Så to, da! – Men vi kunne jo også bare se at løse problemerne, så du 
kan komme hjem og holde bryllup med ham manse der! 
 Jeg lytter!  
 Statistisk set har du 40-50 år længere tilbage på kloden, end jeg kan 
regne med at have, så det ville jeg nok også gøre, hvis jeg var dig… 
 Det er ikke dig der kommer til at leve med konsekvenserne af klimaforandrin-
gerne? 
 Ikke de virkelig alvorlige af dem. Men du gør. 
Og dine børn gør, hvis I får nogen. Og konsekvenser 
er der nok af. Hvis det ikke lykkes os at gøre noget 
ved overbefolkningen, fattigdommen, alverdens ulig-
heder, analfabetisme, AIDS, malaria, svineinfluenza 
og alle mulige andre pandemier, i takt med at tempe-
raturerne stiger, og der bliver flere af os, oversvøm-
melser, tørke, hungersnød, kamp om ressourcerne, u-
forudsete konsekvenser af nanoteknologi, gensplejs-
ning og kloning, overvågningssamfund, kunstig intelligens og robotter som 
er kvikkere end os selv, forurening, slaveri, børneprostitution, narkohandel, 

Udfordringerne 
”A beach house,” he said, ”doesn’t 
even have to be on the beach. 
Though the best ones are. We all 
like to congregate,” he went on, 
“at boundary conditions.” 
“Really?” said Arthur. 
“Where land meets water. Where 
earth meets air. Where body meets 
mind. Where space meets time. 
We like to beo on one side, and 
look at the other.” 

Douglas Adams 
Mostly Harmless 
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terrorisme, penicillinresistente bakterier, konflikter i Korea, Mellemøsten, 
Tibet, Tjetjenien, Columbia, almen xenofobi, finanskrise, spredning af mas-
seødelæggelsesvåben… der er nok af udfordringer. 
 Tror du ikke bare du kunne få mig indskrevet med det samme? 
 Jo, indlæggelse kan de sjovt nok sagtens klare uden overlægen! – Vi 
vælter med andre ord i udfordringer, og lad mig bare – ud over alle de ting 
jeg lige har nævnt – nævne nogle af de ting, som kun gør udfordringerne 
større.  Som for eksempel at vi har lagt vores byer på verdens mest frugt-
bare jorde, for vi lagde naturligvis vores oprindelige landsbyer der, hvor 
landbruget automatisk var frugtbart, og så har vi udvidet byerne derfra. Vi 
har solgt landområderne til højestbydende, ganske enkelt, og lagt al mulig 
forurenende aktivitet lige midt i og oven på vores mest uerstattelige res-
source: frugtbar landbrugsjord og rent grundvand. Vi kan p.t. ikke finde ud 
af at håndtere klimaforandringerne uden at markedsgøre naturressourcerne 
– og kapitalismen fungerer kun i vækst. Vi er altså, finanskrisen til trods, 
låst fast i et tankesæt som ikke kan hjælpe sig selv. 
 Men er det ikke dét der så er ved at forandre sig nu? 
 Det kan man jo håbe, og jo, jeg tror at det er dét der er ved at ske. Men 
så skal vi virkelig ville det, og vi skal droppe de seneste 30-40 års mest til-
bedte økonomiske dogmer. Eller i det mindste erkende at de ikke er svaret 
på alt, og at vi er nødt til at supplere dem med deres modsætning. 
 Samtidig er globaliseringen i gang med at un-
derminere nationalstaterne som hidtil har været de-
mokratiets bastion. Der er med andre ord totalt op-
brud i de politiske og økonomiske magtstrukturer, 
og dét er vi nødt til at forholde os til som en seriøs 
udfordring. Hvor vi siden midten af 1800-tallet har 
været defineret som borgere og hinandens medborgere, så er vi nu i lige så 
høj grad defineret som forbrugere, og dét vi er vidner til i øjeblikket, er at 
kommercielle imperier med økonomier der er større end de mindste natio-
nalstater, bliver nogle af de stærkeste politiske spillere og største besiddere 
af naturressourcer af enhver art. – Det kan godt være at det fysiske livegen-
skab og stavnsbåndet blev ophævet, men det økonomiske stavnsbånd lever 
i bedste velgående på forskellige måder, og derfor er vi nødt til at regulere 
den magt som udemokratiske økonomiske aktører har globalt set.  
 Multinationale virksomheder? 
 Mafiabander, narkokarteller, terrororganisationer, religiøse bevægel-
ser – der er masser af magtfulde pengemaskiner som er ligeglade med men-
nesker, og dem er vi som demokratiske stater nødt til at svække, kontrollere 

Global communications, especial-
ly the internet, have in effect 
abolished space, or at least our 
experience of space. Yet the 
nation state was predicated on 
space. 

The Home We Build Together 
Jonathan Sacks, 2007 
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og få demonteret. For de er en trussel mod menneskers frihed og tryghed, 
og de er med til at borterodere det borgerbegreb som netop har givet os 
frihed og tryghed de seneste 100-150 år.  
 Og det prøver vi så, men hvad gør vi? Vi går i 
gang med at skabe det perfekte setup til den totalitæ-
re stat. Takket være en forædt middelklasses krav om 
overvågning i tide og utide, terrorlovgivning som 
sælger ud af vores frihedsrettigheder, underminering 
af menneskerettighederne i stedet for at få samfundet 
til at fungere som samfund, og diverse former for 
bioteknologi som sørger for at vi kun sætter perfekte 
børn i verden. 
 Hitler ville have gnedet sig i hænderne og grinet 
hele vejen til Bruxelles? 
 Eller Washington, Beijing, Moskva og alt mel-
lem Capetown og Nuuk. Og dét som er tankevækken-
de, det er at vi er i gang med at installere det helt frivilligt. Der er ingen der 
tvinger os til det: indhegnede boligkvarterer, konstant video-overvågning, 
research i stamceller og registre over DNA, voldelige, bevæbnede og ude-
mokratiske grupper og subkulturer i samfundets udkant, ferieture til rigide 
temaparker hvor alting bliver overvåget og kameraerne ikke har nogen 
blinde vinkler, irisscanning i banken, sygesikringsnumre, GPS og sporing 
via satellit, registrering af telefonopkald, voldelige sammenstød mellem 
demonstranter og massivt politi i stedet for demokratisk debat, krige uden 
FN-mandat, krige ført på løgn, krige baseret på tortur, politikere der forkas-
ter videnskabelige undersøgelsesresultater, fordi de ikke stemmer overens 
med deres politiske overbevisning, sex-turisme, slavehandel, og mærke-
varer, chokolade, kaffe og statussymboler der er produceret under forhold 
som tåler sammenligning med dét folk blev tvangsudskrevet til i Tyskland 
under krigen. Denne gang er det ikke jøder, romaer, homosexuelle og so-
cialdemokrater, men såvel børn som voksne i Asien og andre steder, og de 
bliver ikke brændt, når de er slidt op, men der er til gengæld heller ingen 
der bekymrer sig om deres videre skæbne. 
 Men sagde du ikke at slaveriet altid har været der? 
 Bliver det bedre af dét? – Er vi blevet rivende, 
ragende vanvittige? Eller bare ligeglade? Hvor gik 
det galt? Og hvad venter forude? Jo, det skal jeg sige 
dig: der venter et multikulturelt samfund, hvor ingen 
føler sig forpligtet af fællesskabet, for dels har fælles-

Den perfekte 
totalitære stat 

Google har på det seneste oplevet 
mange opsigelser fra blandt andet 
ledende ansatte. Med programmet 
vil selskabet fremover stå klar med 
uddannelsestilbud og evaluering, 
når de pågældende medarbejdere 
er identificeret.  
Algoritmen skal hjælpe Google 
med at ”komme ind i de ansattes 
hoveder, før de selv ved, at de 
måske vil forlade virksomheden,” 
som firmaet selv formulerer det. 

Google ved hvornår du kvitter 
jobbet 

epn.dk 
24. maj 2009 

What to come 
Multiculturalism has led not to 
integration but to segregation. It 
has allowed groups to live sepa-
rately, with no incentive to inte-
grate and every incentive not to. 

The Home We Build Together 
Jonathan Sacks, 2007 
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skabet afskaffet sig selv, dels har ingen længere den samme historie. Det vil 
sige at medmindre vi vælger fællesskabet, i fællesskab, så bliver fællesskab, 
skæbnefællesskab og identitet udelukkende erstattet af kontrol og straf. 
Hvis vi ikke føler en samhørighed med menneskene omkring os, så føler vi i 
stedet et behov for at kontrollere dem. For de kunne jo være farlige! 
 Derfor kommer der DNA-tests af alle ved føds-
len – eller allerede inden da – som afgør, hvad du kan 
få af forsikringer, lægehjælp, uddannelse, arbejde, æg-
tefælle og alt muligt andet. 
 Medmindre vi vælger det anderledes? 
 Men gør vi så dét? Eller vil vi gerne have nem-
me, bekvemme liv med raske børn der passer til mø-
blerne? Og hvad stiller vi op med de kriminelle og de 
potentielt kriminelle? Er det i virkeligheden lettere, 
billigere og langt sikrere at holde dem medicineret og 
opbevaret i cyberspace, inden de begår noget krimi-
nelt, i stedet for at vente på at det slår klik? 
 Ligesom børnene på – hvad var det det hed – methyl-
phenidat i USA? 
 Og de lokale førtidspensionister i spillehallen over for min lejlighed. – 
Kommer DNA-profiler til at afgøre, hvem der er kriminelle? – Hitler havde 
ikke været i tvivl.  
 Men det kræver jo at vi først vælger en Hitler. 
 Hvad nu, hvis han ikke vil vente på at blive 
valgt, men bare hacker Facebook, Flickr og G-mail og 
siger at folk først kan komme på igen, når han har 
fået nøglerne til USA’s atomvåben? – Eller forestil 
dig at det ikke var brystvorter Facebook bortcensure-
rede, men alle afrikanere. De er ret genkendelige på 
billeder, skulle jeg hilse og sige. Man behøver ikke 
engang have mennesker til at sidde og foretage cen-
suren.  
 Ville alle vi andre droppe ud af Facebook, eller 
ville vi hoppe med på det racistiske projekt, bare vi 
fik lov til at beholde vores profil og alle vores sjove 
billeder derinde? 
 Der er masser af dilemmaer og nye problemer 
som vi kommer til at stå ansigt til ansigt med i frem-
tiden – lovgivning der er så kompleks at den almin-

The low MAOA activity alleles con-
ferred an increased risk of joining 
a gang and using a weapon in a 
fight for males but not for females. 
Moreover, among male gang mem-
bers, those who used weapons in a 
fight were more likely to have a low 
MAOA activity allele when com-
pared with male gang members 
who do not use weapons in a fight. 
Conclusions  Male carriers of low 
MAOA activity alleles are at risk 
for becoming a gang member and, 
once a gang member, are at risk 
for using weapons in a fight. 

Monoamine oxidase A (MAOA) 
genotype is associated with gang 

membership and weapon use  
sciencedirect.com 

5 May 2009 

Internet censorship in China is 
among the most stringent in the 
world. The government blocks Web 
sites that discuss the Dalai Lama, 
the 1989 crackdown on Tiananmen 
Square protesters and Falun Gong, 
the banned spiritual movement, 
among other Internet sites. 
In June 2009, the government 
announced that starting July 1 
mandatory new software would be 
installed on all new Chinese-made 
computers that would effectively 
monitor a user's every move. After 
strong resistance at home and 
abroad, however, China indefinitely 
delayed enforcement of the rule 
requiring the filtering software's 
installation.   

topics.nytimes.com 
30 June 2009 
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delige borger ikke kan forstå den, evig sporbarhed af enhver e-mail du 
nogensinde har sendt – fordi vi lever i en omskiftelig verden og hiiiiiger 
efter at have kontrol. Men kontrol i et komplekst samfund er en illusion. Og 
mere kontrol er en større illusion, og det gælder alt lige fra globalisering til 
overvågning til kriminialitet og til konsekvenserne af klimaforandringerne. 
Derfor er der ét problem som er vigtigere end alle andre. Én udfordring 
som overgår alle andre. Og hvad er mon dét, frøken Rasmussen? Hvad er 
det største problem af dem alle?  
 Overvågningssamfundet? 
 Dumhed. Vores stenalderhjerner og den virkelighed som de er nødt 
til at fungere i. For de passer ikke sammen. Hvilket i den nuværende kon-
tekst – for så vidt som vi ikke kompenserer for det med uddannelse, oplys-
ning og dannelse – kan sammenfattes til dumhed.  
Specielt dumhed i større forsamlinger. 
 Foragtcentrifugen! 
 Som vi talte om både i går og i onsdags. – Kan 
du finde den? 
 Den er altså god, den figur!  
 Den er slet ikke så tosset! 
 Jeg har tænkt på den en hel del gange, bare på de her 
to dage… 
 Den illustrerer ret godt den udvikling vi har været igennem, og de 
mekanismer som vi er oppe imod. – Er den der? 
  

Centrifugal dumhed 
”There be dragons there!” wrote the 
ancient mapmakers, marking off 
the frightening unknown. As 
adventurous explorers penetrated 
every region of the globe, these 
monster-marked patches gradually 
disappeared. 

Linked 
Albert-László Barabási, 2002 
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 Jeps! 
 Den er der i to udgaver… 
 Det er rigtigt, der er to udgaver af den. – Der er trods alt grænser for, 
hvor meget et todimensionelt stykke papir kan klare.  
 

 
 Vi har talt om religiøs dumhed, men religion er jo desværre ikke det 
eneste kulturdomæne der kan afstedkomme idioti. 
 Det kan forretning også? 
 Og teknologi og underholdning! I virkeligheden kan vi jo også vælge 
ordene sådan her: 
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 Etikken og videnskaben er de mindst dumhedsfremmende, men 
dårlig etik- og videnskabsformidling kan forhindre folk i at forstå det, end-
sige interessere sig for det. De kan sågar skræmme folk så langt væk at de 
ikke ønsker at høre om det.  
 Dumheden kan altså have sit udspring alle steder, men religionen er 
den eneste der gør den til et mål i sig selv.  
 Dumheden? 
 Underholdningsindustrien og forretning hænger selvfølgelig også ret 
godt med! – Måske skulle man sætte sådan en slags dumhedsskala på tegnin-
gen også… 
 Hvis man går med uret rundt fra religionen af, så falder dumheden? 
 
 

 
 Den skulle nok have været noget bredere ud for underholdningen… 
 Jeg tror den er tydelig nok… 
 Der er altså seks ”domæner” i vores kultur: forretning, teknologi, 
videnskab, etik, religion og underholdning, og oprindeligt udgjorde de én 
og samme kulturinstitution. 
 Oldtidens templer var også kornkamre? 
 Gudstjenesterne var den eneste offentlige underholdning som fand-
tes, og præsterne sad på den teknologiske udvikling, herunder monopolet 
på kontakten til de guder der skulle sikre en god høst. 
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 De seneste 3-4.000 år – især de seneste 500 – har vi gjort hvad vi kun-
ne for at skille de seks domæner ad. Især har religion, forretning og viden-
skab gjort, hvad de kunne, for at lægge afstand til hver af de to andre. 
 Men i processen er folk de tre steder også blevet dårligere og dårlige-
re til at kommunikere med hinanden – eller rettere: domænerne har opnået 
deres nutidige kompetencer og fantastiske dygtighed netop gennem at spe-
cialisere sig og separere sig fra de andre, men dermed risikerer de også at 
komme til at foragte hinanden så meget at de ikke længere kan tale sammen 
eller måske ligefrem mister et fælles sprog. 
 Deraf dumheden? Forretningen til kynisme, viden-
skaben til arrogance og religionen til ”målrettet” dumhed, 
og samfundet, det vil sige dét inde i midten, begynder at 
falde fra hinanden? 
 For det gør dét inde i midten altid, når vi ikke vil tale med hinanden. 
Men gudskelov har de tre domæner også ting til fælles: religion og viden-
skab kan mødes i en etisk diskussion, og hvis de insisterer på det, kan de 
være med til at trække forretningen i en mere etisk retning.  
 Religion og forretning har underholdningen til fælles, og underholdningen 
er dét som videnskaben behøver for at gøre deres arbejde til oplysning. – Mens 
videnskab og forretning har nytænkningen tilfælles som de så kan insistere på at 
religionen tager alvorligt. 
 Der er altså muligheder for dialog og fællesskab, og for at alle kan 
bidrage til at vi både diskuterer, bliver klogere og holder sammen på det 
åbne, demokratiske samfund. Men der er også muligheden for det modsat-
te, og det er dér, vi står over for vores udfordringer! Ikke mindst forstærket 
af at vores stenalderhjerner er bygget til at trives så godt i den del af religio-
nen, hvor man slet ikke skal tænke.  
 Men blot adlyde ordrer og spise på den rigtige måde 
med et telt over hovedet? 
 Jeg sagde jo at Gud er pervers!  
 Religionen har visse steder gjort det til en dyd 
at dyrke enfoldigheden, og dét er simpelthen en af de 
største trusler mod vores eksistens. 
 Fordi vi er nødt til at træffe kvalificerede beslutnin-
ger der bygger på videnskab og fornuft? 
 Og fordi dumme mennesker i stort antal bare generelt er noget af det 
farligste der findes! – Tager du S-toget alene hjem, når der har været fod-
boldkamp? 
 Det er sjovt, så hurtigt man pludselig kan finde penge til en taxa! 

Salige er de fattige i ånden,  
for Himmerigt er deres. 

Matthæusevangeliet, 5:3 

Religiøs dumhed 
Hvordan ville offentligheden have 
reageret, hvis vi var blevet infor-
meret om, at den største muslim-
ske trosretning i Europa i årevis 
havde drevet internater, hvor 
børnene blev udsat for enhver 
tænkelig tortur? 
Paven har fået ny skandale på halsen 
Peter Wivel, Politiken, 26. maj 2009 
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 Ét er at Ahmedinajad og Kim Jong-il gerne vil have kernevåben, men 
forestil dig at de fik fingre i det i Brøndby! 
 Religionen – herunder sporten – er selvfølgelig ikke ene om at være 
en udfordring. Dumhed findes som sagt også andre steder, om end i for-
skellige former.  
 Går vi op til venstre i foragtcentrifugen, ved 
forretning, så er det jo den der skaber velstand, men 
den skaber også sin egen idioti i form af reklamer der 
taler til de laveste fællesnævnere og mest primitive 
instinkter: forfængelighed, sult, sukkertrang, sex – ap-
petit af enhver art.  
 Sagde reklamemanden! 
 I det mindste er jeg da kvalificeret til at udtale 
mig! 
 Men det er ikke den eneste form for dumhed 
som forretningen skaber. I sin idiotiske form er den 
ensbetydende med en forædt middelklasse der ikke 
prioriterer nysgerrighed og tænkning, og som derfor 
er lige så stor en trussel mod demokratiet som religiøs 
fordummelse. Som Bertrand Russel sagde: ”Mange vil hellere dø end tænke 
– og det gør de så!” – Prøv at tage til fest hos Familien Danmark og sig til 
din bordherre eller borddame at du er matematiker eller filosof. Eller at du 
forsker i nanoteknologi eller fysik. De vil aldrig opdage at du sidder og lyver 
dem lige op i deres åbne ansigt, for de vil alle sammen skynde sig at sige at 
”Ih, jeg forstod jo slet ikke matematik i skolen!” eller ”åh nej, filosofi, er dét 
ikke svært?”, og de vil endda kokettere med det og betro dig, hvor glade de 
er for ikke at arbejde med sådan nogle uforståelige ting. – Det er formentlig 
for at dække over en vis flovhed over ikke at kunne hverken matematik el-
ler filosofi – eller fysik for den sags skyld – men det bliver det jo ikke bedre 
af! Hvorfor sætter folk sig så ikke ind i det eller kræver af deres public ser-
vice-medier at der kommer nogle udsendelser der kan forklare det? Mate-
matik er forudsætning for ikke at blive snydt så vandet driver, og for at 
kunne gennemskue hvad der sker omkring én, når folk jonglerer med tal og 
statistik. Fysik er fundamentet for at kunne forklare den verden vi lever i. 
Nanoteknologi kommer til at ændre vores virkelighed, og filosofi er færdig-
hed i at kunne tænke og abstrahere, drage paralleller fra ét tankesæt til et 
andet, og at kunne gennemskue falsk argumentation. Hvorfor er det socialt 
acceptabelt ikke at ville tænke? – Ikke at kunne er én ting, dét kan man trods 
alt ikke bebrejde nogen, men ikke at ville!? Ikke at prioritere den helt funda-

 
Velbjerget dumhed 

So, for instance, when in a recent 
national speech the Financial 
Minister of the Royal World Estate of 
Quarlvista actually dared to say 
that due to one thing and another 
and the fact that no one had 
made any food for a while and the 
king seemed to have died and 
most of the population had been 
on holiday now for over three 
years, the economy was now in 
what he called “one whole joo-
jooflop situation,” everyone was so 
pleased that he felt able to come 
out and say it that they quite failed 
to note that their entire five-
thousand-year-old civilization had 
just collapsed overnight. 

Douglas Adams 
Life, the Universe and Everything 
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mentale færdighed det er at kunne gennemskue et ugyldigt argument eller 
analysere information og stille spørgsmål til den verden man opholder sig i?  
 Hvorfor giver det højere status at eje en Webergrill? 
 Alle skriger på ytringsfrihed, men demokratiet hviler på tænkepligt! 
Faktisk vil jeg vove den påstand at evnen til abstrakt tænkning i et hvilket 
som helst parcelhusområde i Danmark er omvendt proportionalt med 
antallet af udestuer. – Bemærk at jeg taler om den forædte del af middel-
klassen som rent faktisk har noget mellem ørerne, men som udelukkende 
bruger det til at skovle mere på grillen!   
 Du vil sende dem på aftenskole? 
 Og ud i IKEA for at købe bogreoler. Og så skul-
le de for helvede lade være med at fylde dem med 
Stieg Larsson og Dan Brown! 
 Hvad er der nu galt med Stieg Larsson?! - Dan 
Brown pillede du fra hinanden den anden dag, men Stieg 
Larsson…? 
 Stieg Larsson illustrerer præcis, hvor tåbeligt 
dårlige vi er til at tænke – specielt, når vi er følelses-
mæssigt ophidsede. Hvad jeg blankt indrømmer at 
man bliver, når man læser hans bras. 
 Arj, nu må du holde op! 
 Det er mig der siger ”Arj, nu må du holde op!”. Det er ikke så slemt 
som Brown, men det holder altså ikke af den grund!  
 Hvad?!!?? 
 Prøv og hør: hackertøs uden moralske skrupler 
over for storkapitalen er lyyyyynende intelligent, 
faktisk så intelligent at hun kan arbejde for et detek-
tivbureau og løse opgaver som ingen andre kan finde 
ud af. Hun bliver overfaldet, og hendes uundværlige 
bærbare bliver smadret. Hvordan får hun nu en ny? Stjæler hun en fra en 
rigmand, eksempelvis fra bagsædet af hans bil? Rapser hun en i en butik? 
Lykkes det hende at snige sig ind i et computerlager og få fingre i en? Be-
stiller hun en over nettet til en falsk adresse og med et kreditkort, hvis kode 
hun har hacket? 
 Nej, hun går tiggergang hos den mest klamme 
gamle, perverse stodder i hele hendes verden, nemlig 
den formynder som forfatteren vil have os til at tro 
på har kontrol over hendes bankkonto – kunne hun 
ikke bare have hacket den?  

Underholdnings-
dumhed 

Skriver Stieg Larssons forlag: 
Statistik på side 11, 127, 267 og 427 
er citeret fra Slagen dam – Mäns våld 
mot kvinnor i jämnställda Sverige, en 
omfångsundersökning af Eva Lund-
gren, Gun Heimer, Jenny esterstrand 
og Anne-Marie Kalliokoski  
(Brottsoffermyndigheten i Umeå og 
Uppsala Universitet, 2001) 

Kolofonen Mænd der hader kvinder 
2005 

Delar av kvinnojoursrörelsen i Sverige 
blev starkt kritiserad efter Evin Rubars 
TV-dokumentär Könskriget i maj 2005, 
där (Eva) Lundgrens teorier om kopp-
lingar mellan satanistiska nätverk och 
kvinnovåld diskuteras. Den debatt som 
följde programmet ledde till ett visst 
fokus på Lundgren och hennes 
forskning. 

 

Under våren 2005 fortsatte kritiken, 
bland annat framförde hennes kritiker 
att hon redan 1991 påstått att hennes 
väninna nästan offrats av satanister. I 
Norge har Lundgren av førsteamanu-
ensis Asbjørn Dyrendal vid Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet 
anklagats för att sprida konspirations-
teorier. 
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 Hendes egen bankkonto? 
 Eller kommunens eller hvor hendes penge nu står. Hvor svært kan 
det være? Jo, det kan åbenbart gøres ret kompliceret, for så kan Herr Klam 
nemlig få stukket noget stort og smertefuldt op i røven som hævn på et 
senere tidspunkt i historien! 
 Og hvad kan vi lære af dét? At millionvis af i 
øvrigt velbegavede mennesker sidder fordelt over hele 
kontinentet og labber usammenhængende vrøvl i sig 
– på lige fod med det usammenhængende vrøvl som 
Dan Brown skriver – uden nogensinde at opdage at 
deres logiske sans og kritiske tænkning er koblet to-
talt fra, fordi de er følelsesmæssigt suget ind i vrøvlet. – Og som om det ikke 
var utroværdigt nok i forvejen, så kan denne hackertøs – som åbenbart er for 
dum til at stjæle en computer uden at blive voldtaget af sin formynder – i 
slutningen af historien forklæde sig som jetset-dame, drage til en Schweizisk 
bank og sno dem alle sammen om sin lillefinger! – Oh, retfærdighedssans! 
Den stakkels, lille sociale taber som livet har været så ondt ved får sin hævn! 
 Ved du, hvad jeg siger? Jeg siger ”Arj!”, siger 
jeg! Jeg siger ”Arj, det holder eddermame ikke!” 
 Hm.  
 Nemlig. Og som om dét ikke var nok, så er bo-
gen oven i købet udstyret med ”forskningscitater” 
der skal give makværket et samfundskritisk alibi og 
give læseren det indtryk at mænd pr. definition er 
åh, så voldelige!  
 Så let snyder man en forædt middelklasse! Den 
der ikke gider tænke, bliver snydt. Bum, slut, færdig! 
Problemet er bare at demokratiet hviler på at folk 
kan tænke og læse. Det er ikke nok at man kan stave 
sig gennem ”O-le har en is” ”Sa-lan-der er en sæk”, 
man skal sgu kunne reflektere imens! Ellers drukner 
vi i følelsesporno og entertainokrati! ”Åh, du store alfahan, underhold mig! 
Send fladskærme, store patter og fjendebilleder som jeg ikke skal anstrenge 
mig for at forstå! Giv mig fadbamser, skattelettelser og joviale politikere 
som er sjove i replikken! Snyd og bedrag mig! Smigr og behag mig! Lov mig 
alt muligt lort som jeg inderst inde godt ved, ikke kan lade sig gøre! Og lad 
for himlens skyld være med at komme med visioner for verden om 5, 10 
eller 20 år! Oh, anstreng ej mit overmætte hoved, thi jeg ligger lige så godt 
på sofaen og klør mig i min tykke, fede røv! Amen!” Rend og hop! 

Universitetets ledning, i form av rektor 
Bo Sundquist, beslutade senare i 
samma månad att genomföra en 
sådan granskning av samtliga Lund-
grens artiklar och rapporter för att 
bedöma om det fanns sakligt underlag 
för kritiken om vetenskaplig oheder-
lighet. (...) 

Margareta Hallberg avslutar med 
följande omdöme:  (...) 
Sammantaget har vår granskning 
identifierat flera allvarliga problem i 
Lundgrens forskning. Här finns empir-
iska påståenden som saknar empirisk 
grund, oklarheter vad gäller urval och 
antal intervjupersoner, avsaknad av 
alternativa tolkningar, påståenden som 
motsägs av egna data, generaliserin-
gar utifrån ett litet underlag. För min 
del betyder det att trovärdigheten i 
Lundgrens forskning måste ifråga-
sättas. Vilka slutsatser som bör dras av 
detta vill jag dock överlåta åt Uppsala 
universitet att avgöra. 

sv.wikipedia.org/wiki/Eva_Lundgren 
september 2009 
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 Religionen, nationalismen, underholdnings- og reklameindustrien har 
fat i vores følelser, og vi er kognitive dværge, når de først ruller sig ud! Glemt 
er fornuften, glemt er oplysningen, og tilbage er sensationalismen og dum-
heden! Og dét kalder folk demokrati! Og – Oh! – Ytringsfrihed! Derfor hand-
ler vores politik om underholdning og følelser. Politik bygger ikke på fakta. 
Ingen interesserer sig for fakta. Op i røven med fakta! Alle tror på den forkla-
ring som giver mest mening! Personlig mening! Mening i forhold til deres 
personlige følelser, deres normer, værdier og hellige bekvemmelighed og 
ukrænkelige selvbillede. Vi gnubber os alle sammen op ad de mennesker der 
ligner os selv og synes det samme som os. Og mens vi gør det, vil vi under-
holdes! For satan, hvor vil vi underholdes! Bum, kammerat! Og dét er dumhed! 
 Politisk dumhed? 
 Bekvemmelighedsdumhed. For der er intet der forhindrer den mid-
delklasse som demokratiet er afhængigt af, i at prioritere kritisk tænkning, 
oplysning og dannelse. Der er vitterligt ikke noget der forhindrer Hr. og Fru 
Leverpostej Med Rødbede-mad i at gå ned på biblioteket og låne en lidt 
vanskeligere bog end den forrige. Intet. Ikke Taleban. Ikke kommunisterne. 
Ej heller hverken rockerne, kamphundene eller Tøger Seidenfaden og alt 
hans væsen. Ingen! 
 Kun dem selv? – Og deres naboer og alle mulige livsstilsprogrammer i fjern-
synet – og ja, mine egne ugeblade? Vi forhindrer hinanden i at blive klogere, fordi vi 
ikke opfordrer hinanden til at blive det? 
 Vi dyrker simpelthen ikke tænkning og dan-
nelse, og vi giver det ikke status. I stedet elsker vi at 
sidde ude i havestuen med de polstrede klapmøbler 
og grine af alle ”de kloge” og konstatere, at de i vir-
keligheden er dummere end os selv. Det er der så sandelig også nogle af 
dem der er, men der er også alle dem der har afsøgt verden i forskellige 
krinkelkroge og som har dannet sig komplekse billeder af verden ved at 
indhente modstridende information og filosofere over den ud fra nogle 
logiske spilleregler og i selskab med andre.  
 Men skyldes det ikke en – hvad skal man kalde det… – forlegenhed over for at 
man måske ikke selv har så meget uddannelse, eller at man føler sig løbet over ende 
af kompleks viden og ting man ikke forstår? 
 Jo! Men det er fandeme ingen undskyldning for at sidde og nedgøre 
det! Folk der ikke engang kan løbe 100 meter uden at falde om af hjerteslag, 
fordi de æder chips og flødeskumskager og sidder stille døgnet rundt, rak-
ker sgu da ikke ned på fodbold! Eller siger: ”En sportsmand er en filosof der 
ikke kan sidde stille længe nok”. 

En professor er én, der har stu-
deret i tyve år for at finde ud af 
dét, som vi andre godt vidste i 
forvejen. 

Min onkel 
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 Men dét gør du jo – på sin vis? 
 Ja, det gør jeg faktisk! Eller: ”En caffè-latte-frøns er et dannet menne-
ske som ikke har hverken fortid, dybde eller bogreol.” 
 Alle dem der er gået til bunds i systemet, fordi de ikke kan følge med, 
dem kunne jeg aldrig drømme om at bebrejde. Det samme gælder alle dem 
der lige netop kan få det til at hænge sammen. Fair nok. Men hele slænget af 
DJØF’ere plus Hr. og Fru Middelklasse med to biler i indkørslen, og i det 
hele taget alle der har råd til at flyve til udlandet mindst én gang om året, 
deres intellektuelle og dannelsesmæssige dovenskab er et demokratisk pro-
blem!  
 Ned på biblioteket! Frem med klassikerne! Læs 
en af de aviser du ikke er enig med! Lån en fagbog om 
noget, du ikke aner en brik om! Tjek Discovery og en 
af kunstkanalerne mindst en gang om ugen! Ud og se 
noget teater og nogle film du ikke på forhånd ved, 
hvad er. – Ja, der er noget elendigt lort imellem, og 
nej, det behøver ikke at være von Trier, Woody Allen 
eller på fransk, men sommetider er det også bare et spørgsmål om at man 
skal have nøglen til at forstå dét man troede at man ikke kan forstå. Nys-
gerrighed, for pokker da! – Slæng dig på sofaen med New Scientist eller 
National Geographic, hvis du er bare nogenlunde hæderlig til engelsk. De 
er velskrevne og en æstetisk fornøjelse, og New Scientist er oven i købet 
både humoristisk og politisk aktuelt!  
 Vi lever i et land med aftenskoler og museer og 
debatter og jeg ved ikke hvad, man kan vælge og vra-
ge mellem alt lige fra blomsterbinding til udenrigs-
politik, og alligevel kan jeg ikke komme i tanker om, 
hvornår jeg sidst var til en familiesøndag, hvor nogen 
sagde noget i retning af ”Jeg er i gang med en helt fantastisk bog…” – som 
vel at mærke ikke var hverken Dan Brown eller Stieg Larsson – eller ”Hold 
da op, jeg hørte et spændende foredrag i søndags…” Til gengæld har jeg 
hørt udførlige referater af, hvad der lå på tallerknerne til en eller anden 
idiotisk fest et andet sted, eller – oh, danske nationalsport nummer ét! – de-
taljerede beskrivelser af fortidige tømmermænd, hvad der fik dem frem-
kaldt, og hvor man skaffede sig af med sit maveindhold! 
 Hvad mavesækken er fuld af, løber munden over med! 
 Du kan da ikke kalde blomsterbinding for dannelse? 
 Jo, det kan jeg godt. På aftenskole. Ikke blomsterbindingen i sig selv, 
men det faktum at på aftenskole mødes folk på kryds og tværs af alle mu-

Inden for de såkaldte historieteorier 
højer det absolut ikke til de mest al-
mindelige fremgangsmåder at forklare 
imperiers tilbagegang og fald under 
henvisning til karakteregenskaber som 
lediggang og haven tilbøjelighed til at 
forspise sig. 

Historicismens elendighed 
Karl Popper, 1957 

The world may be going to hell in a 
handcart, but that doesn’t mean we 
can’t make it better. 

Optimistic, and for good reason 
New Scientist 

12 September 2009 
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lige andre sociale strukturer. Man risikerer rent faktisk at komme til at lære 
folk at kende der ikke ligner én selv!  
 Men hvis det virkelig skal rykke med dannelsen og få sat gang i tænk-
ningen, så ville et grundkursus i filosofi eller idéhistorie for begyndere 
selvfølgelig rykke noget mere! Filosofi er ikke et soloprojekt som skal være 
kedeligt og lukket inde i studerekammeret. Det er en selskabelighed. 
 ”Selskabelighed”?! 
 Der er jo ikke noget til hinder for at man spiser imens! – Hvem var 
oldtidens største filosof, hm? Som endda blev slået ihjel for sin filosofi? 
 Sokrates. – Dét med dødsdommen er nok ikke ligefrem det salgspitch man 
skal bruge… 
 Årh, hold op! Det ville da for en gangs skyld sætte lidt kolorit på de 
der aftenskoleprogrammer der dumper ind ad brevsprækken hvert efterår: 
”Dødbringende viden I & II; begyndere og let øvede – kom og kvalificer dig 
til at få tyranner på nakken! På hold III og IV gør vi Taleban og de iranske 
præster pissesure!” 
 Alle disse her mennesker som hårdnakket hævder at ytringsfriheden 
er så vigtig, hvad bruger de den til? Hvad mener de reelt med at sige det, 
bortset fra at have noget at bruge munden til, når de fjerner flasken? – Hvad 
var Sokrates kendt for? Hvad var hans metode? 
 Han gik rundt og snakkede med folk i gaderne. 
 Social, selskabelig filosofi! Det var datidens forædte magtklasse og 
den åndsforskrækkede pøbel der fik ham slået ihjel, fordi de ikke kunne 
lide at folk begyndte at tænke.  
 Tænkning og oplysning er vores kollektive livsforsikring! Dannelse! 
Vi overlever ikke uden!  
 Men det er ikke gjort med dét. For det er jo den 
selvsamme velbjergede dovenskab som skriger på 
overvågningskameraer og terrorlovgivning, og som 
ikke forholder sig til at samfundet som samfund 
betragtet – alle de ”bløde” ting i vores fællesskab – 
smuldrer, fordi vi ikke holder dem ved lige. Og for at 
kompensere for dét, så bliver der kørt mere politi og 
flere kameraer ind på banen, vel at mærke samtidig 
med at folk heller ikke sætter sig ind i, hvordan vi så 
håndterer alle de data som efterhånden hober sig op 
om os i elektronisk form alle mulige steder. – Endsige 
interesserer sig for, hvordan man skaber teknologis-
ke løsninger der også i fremtiden kan beskytte vores privatliv og frihed. 

Teknologisk dumhed 
Jinhui claimed that Green Dam recog-
nizes pornographic images by analyz-
ing skin-coloured regions, comple-
mented by human face recognition. 
However, according to a Southern 
Weekly article, the software is incap-
able of recognizing pictures of nudity 
featuring black- or red-skinned 
characters but sensitive enough to 
images with large patches of yellow 
that it censors promotional images of 
the film Garfield: A Tail of Two Kitties. 

en.wikipedia.org/wiki/ 
Green_Dam_Youth_Escort 

September 2009 
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 Vi er i gang med setup’et til det perfekte totalitære samfund? 
 Og det er ikke diktatoriske psykopater eller religiøse fundamentalis-
ter der har insisteret på at sætte det i gang. Tværtimod er det den velbeha-
gelige middelklasse som selv råber og skriger på det. Fordi alting forandrer 
sig og verden virker farlig. Men i virkeligheden er den almindelige borgers 
hverdag tryggere, rigere, sikrere og friere i dag, end den nogensinde har 
været før. Vi bruger bare friheden og trygheden til at skabe et elektronisk 
kontrolhelvede som Hitler og Stalin ville have byttet bedstemødre for at få 
fingre i!  
 Fordi det er bekvemt? 
 Bekvemt ad helvede til! Men ”bekvemt” er ik-
ke godt nok, når vi står over for de voldsomme for-
andringer som er på vej. Både i forhold til den gene-
relle samfundsudvikling, hvor alle flytter rundt, og 
ingen på samme måde kender hinanden længere, og 
i forhold til den teknologiske udvikling i sig selv. For slet ikke at tale om de 
forandringer som klimaet skaber.  
 Vi har et samfund som i stadig højere grad kræver gensidigt med-
menneskeligt engagement, men i stedet mistænkeliggør vi hinanden. 
 I takt med at overvågningsteknologierne bliver stadig mere avancerede? 
 For det er jo ikke blot én teknologi eller ét tek-
nologisk område der er problematisk, det er selve vo-
res forhold til teknologi i det hele taget. Vi forholder 
os fundamentalt set ukritisk til nanoteknologi, bio-
teknologi og informationsteknologierne. Der findes 
folk som råber op, men de bliver stadig anset for at 
være sekterisk venstresnoede kværulanter. Vi har 
ikke en ”minister for kritiske spørgsmål til udviklin-
gen” eller en anerkendt brancheorganisation for be-
læste tvivlere. Vi tonser derudad i evig forvisning om 
at mere teknologi er god teknologi – specielt, hvis vi 
kan tjene penge på den, så er den rigtig, rigtig god! 
– og at det vil løse vores problemer, kurere hårtab og gøre børnene i Afrika 
mætte og lykkelige, jo mere teknologi vi tonser ud i verden. – Den blinde 
tiltro til teknologien er godt nok i opblødning, men ellers må man da undre 
sig! De fleste af de problemer vi står over for, er resultatet af teknologier vi 
selv har skabt! Hvorfor ind i et hedehule varmt sted stopper vi så ikke lige 
op og vender skråen, inden vi kaster os ud i fortsatte nye teknologiske 
”løsninger”? 

Consumers are calling for a boy-
cott of telecom equipment makers 
Nokia and Siemens after the Wall 
Street Journal reported that the 
companies’ joint networking firm 
sold sophisticated internet surveil-
lance equipment to Iran — a story 
that the company says is false. 

According to the Journal, a system 
installed in Iran by Nokia Siemens 
Networks — a Finland-based joint 
venture between Nokia and Sie-
mens — provides Iranian authori-
ties with the ability to conduct 
deep-packet inspection of online 
communications to monitor the 
contents and track the source of e-
mail, VoIP calls, and posts to so-
cial networking sites such as Twit-
ter, MySpace and Facebook. The 
newspaper also said authorities 
had the ability to alter content as 
it intercepted the traffic from a 
state-owned internet choke point. 

wired.com 
23 June 2009 
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 Dét der er problemer nu, var engang løsningen på et andet problem? 
 Et andet eksempel er det fuldstændigt idiotiske 
fantasme om at vi kan løse klimaproblemerne ved at 
vi selv overtager styringen med klimaet: geo-engine-
ering. Har folk hverken hjerne eller historiebøger?! 
Eller har den globale opvarmning bare sat sig mellem 
ørerne og koaguleret hele organet? 
 Hvis vi beslutter os for at manipulere med kli-
maet – for eksempel ved at lave et kunstigt skydæk-
ke, hvad der absout er teknisk muligt – så betyder det for det første at vi til 
evig tid vil være tvunget til selv at styre klimaet og bære på ansvaret for 
det. Vi vil ikke kunne omgøre beslutningen. – Jeg mener pikkenpulemig 
virkelig: Det vil være totalt uforudsigeligt at skabe et kunstigt klima og så ”slukke” 
projektet igen! Hvad tænker voksne mennesker på?! Der vil ikke være selv 
den mikroskopisk ringeste mulighed for at forudsige, hvordan klimaet vil arte 
sig, hvis vi først har manipuleret med det og siden holder op. Det ville være 
fuldstændig gambling med al menneskelig eksistens! 
 Du ser helt panisk ud! 
 Jeg kan stort set ikke forestille mig noget farli-
gere projekt! Dels fordi vores teknologiske løsninger 
til dato til hobe og til evig arv og eje har haft uforud-
sete bivirkninger, og klimaet har vi simpelthen ikke 
råd til at begå fejl med! Og dels – og dét må man jo sige er nok så vigtigt – 
fordi der siden den første chimpanseforfar tog en sten og knaldede i bærret 
på en af sine konkurrenter, har været så rigeligt for menneskene at gå i krig 
på grund af at menneskelig manipulation af klimaet vil være det rene gali-
matias. FN fungerer så rigeligt dårligt allerede, vi behøver ikke ligefrem 
endnu en grund til at ryge i totterne på hinanden og også at komme op at 
skændes om, hvem der skal have solskin og skydække hvornår. 
 Ville en ”voksen” menneskehed kunne håndtere et 
kunstigt klima? 
 Spørg igen, når vi har været krigsfri i tre gene-
rationer. Globalt. – Undskyld. 
 At du sidder og hidser dig op? – Jeg har altså væn-
net mig til dig… 
 Tak. Jeg prøver virkelig. 
 Du har ikke taget din medicin?  
 Jeg skal vist lige lære at dosere den. Og tage 
mig lidt sammen… 

Commenting on our capacity to mani-
pulate Earth’s climate, the American 
physicist and well-known science-fiction 
writer Gregory Benford says that ”now 
is precisely the time to take seriously the 
concept of geoengineering, of consci-
ously altering atmospheric chemistry 
and conditions, of mitigating the effects 
of greenhouse gases rather than simply 
calling for their reduction or outright 
prohibition.” 

Such plans are, surprisingly, already 
afoot: some private firms have 
announced their intention to fertilize 
large areas of ocean to create 
phytoplankton blooms that absorb 
atmospheric carbon dioxide and boost 
fish production. 

We should hope that the optimists are 
right—that we can, if we want, geo-
engineer the planet. (…) we may 
discover that we’ve perturbed and 
destabilized Earth’s systems so much 
that we have no choise but to take on 
the task of managing them. And, adds 
Benford, “as we begin correcting for our 
inadvertent insults to Mother Earth, we 
should realize that it’s forever… Once 
we become caretakers, we cannot 
stop.” 

The Enginuity Gap 
Thomas Homer-Dixon, 2000 
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 Men du må vel have lov til at blive vred? Dét er vel meget normalt? 
 Det skulle jeg mene. Det er heller ikke helt så galt som det var før.  
 Så din medicin virker? 
 Dér er med andre ord en teknologi som ikke er 
så tosset! Så er spørgsmålet bare, hvor meget af den 
der nedbrydes i min krop, og hvor meget jeg kommer 
til at bidrage til den kemiske suppedas i drikkevan-
det. 
 Mmm… lækkert! 
 Rigtig lækkert! 
 Så hvorfor stopper vi ikke op og kigger på hele 
begrebet ”menneskeskabt teknologi” udefra et øje-
blik og filosoferer over, hvad teknologi overhovedet indebærer? Hvorfor 
tænker vi ikke mere omfattende over, hvordan vi bruger og skaber tekno-
logi, og hvilke konsekvenser vores teknologi helt fundamentalt set har?  
 Det er der vel også folk der gør? 
 Ja. Men hvorfor er det ikke dem der er synlige i 
medierne? Hvorfor er det ikke dem, vi er på fornavn 
med? – Eller fritstående efternavn, for den sags skyld. 
Hvis jeg siger ”Lomborg” for eksempel, så ved alle, 
hvem jeg taler om? Men hvorfor er det et sludrechar-
tol som ham der får al opmærksomheden? Hvorfor er det ikke McDonnough? 
 Hvem? 
 Præcis. Eller hans kollega Braungart? 
 Heller aldrig hørt om ham… 
 Hvilket siger mere om os, end det siger om dem. 
Lomborg diverterer med det ene letkøbte fjolleri efter 
det andet, de to andre skaber reelle løsninger der ville kunne gøre en kolo-
ssal forskel, hvis deres idéer blev implementeret. Ja, ikke blot deres ”idéer” 
men deres fysiske produkter som faktisk allerede findes.  
 De har nemlig gjort dét som jeg efterlyser: de 
har trukket sig fire-fem skridt tilbage, og så har de set 
på hele fænomenet teknologisk udvikling, og så har 
de tænkt: Hvordan sørger vi for at man kan få en mas-
se varer, uden at vi ødelægger noget. – Og ved du 
hvad svaret er? 
 Nej? 
 De har opfundet design- og produktionsprin-
cippet ”Cradle to Cradle”, hvor afskaffelsen, demon-

The UK Royal Society's review of 
geoengineering will make it difficult for 
governments to ignore the issue. It 
says that while reducing emissions of 
greenhouse gases "absolutely" must 
remain a priority, there is a significant 
chance that this will not be enough to 
stave off global warming of 2 °C. "My 
guess would be that there is a 50-50 
chance that we can achieve 
something with emissions reductions," 
says John Shepherd of the University 
of Southampton in the UK, chair of the 
Royal Society group behind the report. 

According to Shepherd, tech-heavy 
methods are preferable because they 
are less likely to interfere with complex 
ecosystems. "Most of the things that 
have gone wrong in the past have 
happened when we've tampered with 
biological systems," he says. 

New Scientist 
5 September 2009 

I especially try to work with young 
scientists who want to be proud of 
their work when they develop new 
products. But, as I said before, most 
of the new products on the market 
are optimizing the wrong materials. 

Take, for instance, the EU baning 
asbestos from brake pads. Companies 
like Volkswagen and Ford advertise 
their products as free from asbestos, 
but nobody asks what is used instead. 
Instead they are using antimony 
sulphide, Sb2S3, which is an even 
stronger carcinogen than asbestos. In 
fact, if you want to protect the en-
vironment buy a Porsche which has 
ceramic brakepads (and buy the black 
one – the green is far more toxic). 

Cradle to Cradle 
Michael Braungart, 2008 
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teringen, genbrugen eller komposteringen af produktet tænkes med ind i 
produktet allerede inden det produceres. Så det ikke slutter sit liv som foru-
rening, men som begyndelsen på et nyt, bæredygtigt produkt. 
 Det har jeg da hørt om! 
 Der kan du bare se. – Men har du skrevet om 
det? 
 Ikke endnu. 
 Der kan du bare se. 
 Vi skal tale meget mere om C2C som det også 
hedder, når vi kommer frem til de forslag jeg har til 
konkrete løsninger på vores problemer…  
 Så der er faktisk ting vi kan gøre bedre? Ting vi kan 
gøre for at løse klodens problemer? 
 Masser! Vi skal bare tænke os om, og det er dét 
der er vores fundamentale problem! 
 At vi ikke gør? Og så bliver det til teknologisk dum-
hed? – Plus alle de andre slags dumheder? 
 Dumheder er der nok af! – Også blandt akademikerne. Der er ikke no-
gen der går fri her. Nok har jeg siddet og hudflettet den intellektuelt dovne 
borger i al almindelighed, men dem der ligger inde med den viden som alle 
vi andre har brug for at få adgang til, har også deres del af problemerne på 
samvittigheden. 
 Fordi de ikke deler ud af deres viden? 
 Fordi de har bildt hinanden ind at det kun er 
karrieregavnligt, hvis man skriver totalt uforståeligt 
for alle andre end fagkolleger. Det holder ikke. Faglige 
artikler og forskningsresultater som andre skal kun-
ne bygge videre forskning på, skal naturligvis holde standarden og have 
den sproglige og begrebsmæssige kompleksitet som ordentlig forskning 
kræver. Men der er en hel offentlighed som er afhængig af at forskningen 
bliver omsat til noget forståelig, så enhver kan blive klogere, og så de des-
uden kan se, hvor mange spændende ting der foregår på universiteterne.  
 Hvis vi altså går ud til højre i foragtcentrifugen, så har vi det sidste 
domæne og dets bidrag til dumheden, nemlig alle de akademikere som 
insisterer på blot at være akademikere og ikke intellektuelle. Det vil sige alle 
dem med de lange uddannelser som ikke påtager sig ansvaret som sam-
fundsborgere og bruger deres viden i fællesskabets tjeneste og formidler 
forståeligt og – hvad der faktisk er mindst lige så vigtigt: deltager i debat-
ten!  

 

All of nature’s industry relies on 
energy from the sun, which can be 
viewed as a form of current, con-
stantly renewing income. Humans, by 
contrast, extract and burn fossil fuels 
such as coal and petrochemicals that 
have been deposited deep below the 
Earth’s surface, supplementing them 
with energy produced through waste-
incineration processes and nuclear 
reactors that create additional pro-
blems. They do this with little or no 
attention to harnessing and maximis-
ing local natural energy flows. The 
standard operating instruction seems 
to be “If too hot or coold, just add 
more fossil fuels.” 

Cradle to Cradle 
Michael Braungart, William McDonough, 

2002 

Akademisk dumhed 
Det er ikke verdenen som ting i sig 
selv, derimod verdenen som fore-
stilling (som fejltagelse), der er så 
betydningsrig, dyb, underfuld, bæ-
rende lykke og ulykke i sit skød. 

Friedrich Nietzsche 
Menneskeligt, alt for menneskeligt, 1878 
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 Hvis vi gerne vil have et fungerende demokra-
ti, så har vi alle en pligt til at se ud over vores egen 
næsetip, og jo længere tid folk har brugt på at tilegne 
sig viden, desto større behov har vi andre også for at 
høre fra dem. Alle dummernikkerne som ikke har for 
fem flade øre faktuel viden under pomadehåret hører 
vi så rigeligt fra! Jeg skal endda lægge øre til dem i den ene tv-avis efter den 
anden, hvor dine mindrebemidlede kolleger aften efter aften stikker mikro-
fonen i snotten på dem for at høre om deres personlige følelser! Ved du hvad? 
Jeg er røv træt af det! Hvad fanden skal jeg med dét? 
 Du vil høre fra dem der har ekspertviden? 
 Gu’ vil jeg så! Og hvis det endelig skulle gå højt 
til, så ville jeg også gerne høre fra to eksperter der er 
uenige. Og som kan dokumentere, hvorfor de er ue-
nige! Hvis jeg ville høre fra folk der ikke ved noget, 
så kunne jeg jo spørge mine børnebørn – eller for den 
sags skyld ligge under dynen og snakke med mig selv!  
 Hør her, vi har indrettet et samfund med en 
masse muligheder, og vi vil gerne have en masse fri-
heder som er sindssygt vanskelige at vedligeholde, for 
de fleste af mulighederne og frihederne går ”imod” 
den genetiske arv og de spontane tilbøjeligheder vi 
har med os. Det åbne, demokratiske samfund er en 
undtagelse i verdenshistorien, i hele menneskehedens 
eksistens, og vi har kun den styre- og samfundsform, fordi der var nogle 
mennesker som gad tænke sig om og ofre deres arbejdskraft, tid, energi og – 
i visse tilfælde – liv for at vi kunne få de friheder og rigdomme som vi har. 
Dumhed, snæversyn, uvidenhed, manglende nysgerrighed og modvilje 
mod at tænke er de fundamentale trusler mod alt dét der skaber grundlaget 
for de gode liv og den lykke og frihed som vi er forvænte med i Vesten, og 
som gerne skulle blive resten af verden til dels.  
 For ellers ryger vi i totterne på hinanden? 
 Bum! 
 Derfor er den største udfordring at sikre uddannelse, oplysning og 
velstand, og at få skabt balance mellem alle seks domæner, og dét er et poli-
tisk projekt som vi alle sammen er nødt til at deltage i. Det værktøj vi har til 
rådighed er etikken og vores hoveder! Indersiden, vel at mærke! Vi er sim-
pelthen nødt til at tænke os om, og vi er nødt til at tænke langsigtet! Og der-
for er dumheden et problem. Specielt i de tilfælde hvor vi nærmest ligefrem 

Certainly our national conversa-
tion is udner-institutionalized. We 
have no place where academics 
and politicians, religious leaders 
and heads of charities, people in 
the professions and the media, 
come together in shared delibe-
ration about our collective future. 

We have islands of conversation – 
campuses, think tanks, news-
paper columns, pulpits – but no 
mainland where they connect and 
forge a common vocabulary. 

The Home We Build Together 
Jonathan Sacks, 2007 

Etisk visdom 
We need a new, updated Enlighten-
ment. The twenty-first century 
view of the mind allows one to see 
what a New Enlightenment would 
be like. 

The Political Mind 
George Lakoff, 2008  
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insisterer på den og gør den til en kulturel værdi i sig selv. – Og nu kan jeg 
simpelthen mærke at jeg er nødt til at gå ind og gøre noget ved den medicin 
der. Er du ikke sød og går ned og ser, om vi kan få en kande kaffe imens? 
 Har du det skidt? 
 Nej, jeg har det storartet. Jeg kan bare mærke at jeg har det mindre 
storartet, end jeg havde for en halv time siden. Er du ikke sød og henter 
kaffen? 
 Jo, selvfølgelig. 
 Tak. 
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∆ΙΑΨΑΛΜΑΤΑ XXIII  
 
 
Det ville faktisk være lettere at forklare, hvorfor universet ikke eksisterer.  
 
Måske lever vi bare alle med illusionen om, at det gør?  
– Eller er det kun mig?
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 Så er der kaffe! 
 Lyder herligt! – Har vi også noget til den? 
 Du har ikke smugkigget i posen, vel? 
 Kunne jeg finde på dét? 
 Jeg har chokolade.  
 Herligt! – Og der var ikke nogen derude der havde hørt fra den gode 
overlæge, vel? 
 Jeg spurgte faktisk, og nej, han var ikke til at få fat i.  
 Det var dog satans! 
 Til gengæld har du da meget godt styr på din medicin nu… altså når du selv 
ligefrem kan mærke at den er gal, mener jeg. 
 Så meget desto mere grund til at passe sit arbejde og udskrive mig! 
 Det er da også utroligt at han bare sådan lader være at komme og så ikke ud-
skriver dig alligevel! 
 Det er da også pokkers, altså! – Spurgte du virkelig derude? 
 Ja. De sagde endda at de havde ringet til ham, men at de også bare havde fået 
telefonsvareren. 
 Bare der ikke er sket ham noget! 
 Så er der vel en anden der kan udskrive dig. – Plus at det ville selvfølgelig 
være skrækkeligt, hvis der virkelig var sket noget med ham. 
 Han er jo heller ikke helt ung. 
 I er et yndigt par! 
 Det har du bemærket? 
 Han var her heller ikke i onsdags. Han ringede endda tirsdag aften og lød 
som om han ville tale med, når jeg besøgte dig igen.  
 Så dig glemte han også? – En ringe trøst. 
 Konference i Malmö sagde de. 
 Jeg skal give ham konference i Malmö! – Nå, hvis jeg ellers kan samle 
tankerne… skal vi gå videre? 
 Med foragtcentrifugen? 
 Med de udfordringer vi står over for. Dumhed 
i alle dens afskygninger er den første, den anden er 
Homo liquens i alle dens afskygninger. Dels den ud-
fordring der hedder at der er Homo liquens på den 
fede måde og Homo liquens på den rigtigt ufede må-
de, dels den grundomstændighed at alting omkring os er i så hurtig be-
vægelse og konstant udskiftning og opgradering at vores stenalderhjerner 

Homo liquens 
”They’ve discovered how to turn 
excess body fat into gold,” he said, 
in a sudden blurt of coherence. 
“You’re kidding.” 
“Oh yes,” he said, “no,” he cor-
rected himself, “they have.” 

Douglas Adams 
So Long and Thanks for all the Fish 
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ikke kan følge med og få mening ud af galskaben længere. Og dermed er 
det lettere at dyrke dumheden. For den giver sjovt nok mening. 
 Vi er lost, simpelthen? Undtagen den ene eller to procent af os som bliver li-
quenser på den fede måde og råudnytter de øvrige 98 procent. – Og selv dem der 
bliver Homo liquens på den fede måde, bliver det relativt meningsløst for? 
 Vores begreb om at være menneske, vores menneskelighed i enhver 
betydning af ordet bliver redefineret og kommer til at være afhængig af, i 
hvilken grad vi vælger at være mennesker – i hvert fald i forhold til, hvor-
dan vi kender mennesket nu. Hvis vi først begynder at manipulere med 
vores gener og skabe perfekte, sygdomsfri, smukke mennesker, eller vi pil-
ler ved hjernerne og giver os selv og hinanden øget intelligens, det være sig 
ved nanoteknologi eller psykofarmaka, så kommer der til at være de opgra-
derede og de ikke-opgraderede mennesker, og kan vi så fastholde en idé om 
lige rettigheder? Lige pligter kan der jo dårligt blive tale om. Reelt vil vi ha-
ve skabt to forskellige arter. 
 Hvor de rige vil komme til at surfe virkeligheden i Windows Vista XXXP 
deluxe, mens de fattige må tage til takke med Windows 98? 
 Hvis ikke DOS. – Det interessante bliver så, om det stadig viser sig at 
være DOS’en der kører uden problemer og uden at gå ned, mens Vista-vir-
keligheden også til den tid har konstruktionsfejl og skal rebootes i tide og 
utide. 
 Men selv hvis vi ser bort fra de tekniske pro-
blemer, så rykker det jo fundamentalt ved vores ek-
sistens og vilkårene for den.  
 Menneskerettighederne – som ikke engang 
gælder alle i dag – er hverken natur- eller gudsgivne. 
De er menneskeskabte og har alle dage været det. De 
kommer ikke et sted fra, hvor vi kan regne med at 
nogen dukker op og leder os på rette spor, hvis vi 
kommer på afveje. Der er kun os. Vi er fuldstændigt overladt til os selv og 
hinanden, og vi har kun vores etik og medmenneskelighed, så længe vi selv 
opretholder dem og insisterer på at opretholde dem. Den gensidige respekt 
er et valg, og det enkelte menneske er kun ”helligt” og ukrænkeligt, så læn-
ge vi vælger at det skal være sådan. Derfor har vi også kun vores menne-
skerettigheder og de udfoldelsesmuligheder og den tryghed vi er vant til, så 
længe vi selv sørger for at give det til hinanden. – Og hvor stiller det os så? 
 I hinandens hænder? Vores ”skæbne” som mennesker og menneskehed er i 
vores egne, det vil sige hinandens hænder? 
 Der er ikke andre hænder end dem. Og derfor skal vi træffe de rigti-

Global 
eksistentialisme I 

For at en kan blive fri, må der i det 
mindste være to. Frihed betegner en 
social relation, et asymmetrisk forhold 
mellem sociale vilkår. 

Frihed 
Zygmunt Bauman, 1988 
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ge, globale, eksistentielle valg. For ellers er der nogle af os som kommer til 
at betale så høj en pris, at vi ikke engang er der til at se regningen! 
 Der ligger med andre ord en kolossal udfordring i at vælge, hvilken 
type mennesker vi som art ønsker at være, og om vi stadig ønsker kun at 
være én art. For hvis vi ikke vælger, så er udskillelsen allerede gået i gang. 
 Mellem de 2 procent og de 98 procent? 
 Vi har selvfølgelig muligheden for at blive den første art der ligefrem 
er klarover vores egen undergang og forandring til noget nyt. Men hvad skal 
vi bruge dét til, kan man jo spørge? 
 Alternativet er selvfølgelig at folk, inden det 
når så vidt, begynder at reagere i afsmag og afmagt 
og gør oprør og smadrer forudsætningerne for at ud-
viklingen overhovedet kan finde sted og dermed af-
gør, om vi reelt overhovedet kan vælge om udviklin-
gen skal finde sted. 
 Sig lige dét igen... 
 Vi risikerer at alle dem der føler sig koblet af 
udviklingen, eller som ikke kan finde mening i den 
udvikling som finder sted, smadrer det samfund som 
allerede er der, og dermed smadrer de også samfundets muligheder for at 
vælge, hvordan udviklingen skal være.  
 I afmagt? – Vold versus eksistentialisme? 
 På sin egen mere eller mindre indirekte måde 
er jeg ikke et sekund i tvivl om, at det er dét vi har 
været vidne til de seneste år, hvor vi har set borger-
krigslignende tilstande i gaderne i forskellige vestlige 
storbyer i forhold til de autonome miljøer, bandekrige 
over narkotika og terrorisme med religiøse rødder. 
Det er alt sammen middelklassens børn der ikke kan finde på noget 
konstruktivt og meningsfuldt at tage sig til – og i deres slæng befinder der 
sig så også nogle almindelige tabere og tossehoveder som bare har brug for 
gang i gaden. Men kernen i de her grupper er jo ikke dumme. Nogle af dem 
er faktisk ud fra almindelige standarder ret intelligente. De kan bare ikke 
finde en konstruktiv plads i det samfund de er en del af. For det er de jo, de 
er en del af samfundet, selvom de forsøger at sætte sig uden for det. 
 Terroristerne, bandemedlemmerne og de autonome? 
 Herunder rockerne. Og tag bare nynazisterne 
og fodboldbøllerne med i samme slæng. Plus de unge 
indvandrere – legale såvel som illegale – der ikke en-

Personerne bag hærværket i Hys-
kenstræde natten til lørdag er 
stolte af deres vandalisme, som de 
med egne ord sammenligner med 
sex. 
I tre små tekster, sendt til 
Modkraft.dk skriver de, selvklart 
anonymt, at problemet med festen 
lørdag ikke var hærværket. Nej, 
hærværket skulle have været for 
alle. I deres øjne er hærværk 
nemlig det samme som frihed. 

dr.dk 
15. maj 2009 

På den ene side en eksplosiv fri-
hedskraft, hvor gaden bliver bygget 
om og »rykket rundt«. En oplevelse 
af, at vinduerne i en butik ikke er 
nogen barrierer for at få fat i det 
man vil ha. Vi vil ikke ha det. Men 
vise, at vi kan noget andet end det, 
der er. Vise at normen er i krise. 
Strøget er i krise. At der er kom-
met en ridse i lakken. 

På den anden side – og det er lige 
så vigtigt – er dette hærværk også 
en autoritær udfoldelse, der er u-
demokratisk og ekskluderende.  
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gang er med i kriminelle bander eller nødvendigvis går i flok, men som bare 
notorisk befinder sig på bunden af samfundet, hvor de overlever på plat og 
tusk og småkriminalitet, og som for eksempel brændte Paris’ forstæder af  
for et par år siden. 
 Vi er stenaldermennesker som forventes at kun-
ne overleve, leve og finde mening i en tilværelse do-
mineret af cyberspace, og dét projekt er dødsdømt. 
Vores hjerner og følelsesmæssige behov er ikke byg-
get til det. Vi er bygget til den afrikanske savanne. Vi har bare ikke indrettet 
vores samfund efter det. Vi har ikke indrettet vores samfund efter at vi in-
derst inde er jægersamlere, animister, bønder, fiskere, husmødre og ypper-
stepræster. Og at vi har behov for at leve sammen med bønder, fiskere, 
animister, husmødre, jægersamlere og ypperstepræster. Alle os der kan 
finde sådan nogenlunde ud af det, vi insisterer konsekvent på at indrette 
samfundet, så det giver mening for stadig færre af os. – Og så er vi tilbage 
ved vores genetiske arv og alt dét vi talte om i tirsdags, og subkulturernes 
tilbagevenden til det urkulturelle som jeg forargede dig med i mandags. 
 Jo mere højkompleks mainstreamkulturen bliver, 
desto mere urkulturel – eller ”primitiv” – bliver subkultu-
rerne?  
 Hvilket stiller os over for en række valg som er 
præcis de samme eksistentielle valg som vi allerede 
har siddet og talt om hele tiden.  
 Ellers er det menneskeofringer i gaderne? 
 Havde de ikke lige et tilfælde i Irland her i foråret? 49-årig familiefar 
tæsket til døde af protestantiske fodboldfans?  
 Vi tror at vi er åh så sofistikerede, men det er vi 
slet ikke. Og samtidig har vi afskaffet behovet for at 
arbejde for livets opretholdelse, så man i det mindste 
kunne finde mening i at kæmpe for føden på hæder-
lig vis. Der ligger med andre ord et paradoks i at ville 
have en altomfattende socialstat, så længe vi over én 
kam bidrager til en teknologisk, økonomisk og erken-
delsesmæssig udvikling som store grupper i samfun-
det ikke kan deltage og skabe sig anerkendelse i. 
 Problemet er at folk er både sociale og kulturelle ta-
bere på én gang? 
 Det bliver bare ikke konkret bedre af at afskaffe socialstaten, men i 
det mindste forsvinder paradokset. 

 

Den er ofte mandsdomineret. 
Kvinder og homo’er smadre også 
ruder. Men alle kan ikke deltage i 
hærværket. Mange er ekskluderet 
fra hærværket, men hærværket 
burde være for alle, ikke kun for 
hvide, danske heteromænd! (…) 

Det er det! De ville alle sammen 
gerne havde været der. Det er jo 
det, det handler om. Parlamenta-
risme er så sygt dræbende, når vi 
så lave noget politik, så bliver de 
lige som alle sammen ret misun-
delige. He he. 

modkraft.dk 
15. maj 2009 

Militant Protestant supporters of a 
Scottish soccer team beat to death 
a Roman Catholic man in the latest 
sign of how sports rivalries inspire 
sectarian bloodshed in Northern 
Ireland, police and politicians said 
Monday. 
(…) several carloads of anti-
Catholic extremists came armed 
with clubs “and literally attacked 
the first person they came across.” 

nbcsports.msnbc.com 
May 25, 2009 
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 Dertil kommer at vi er oppe imod en umådeligt 
skræmmende demografisk udvikling som handler om 
at pigerne er ved at overtage alle universitetspladser-
ne. Det er selvfølgelig fantastisk at piger uddanner 
sig. Katastrofen ligger i at drengene ikke gør. – Jeg 
går ud fra at du sad og labbede Sex and the City i 
dig? 
 Indrømmet! Og alle city-chicks er på vej til at blive 
Carrie, Samantha, Charlotte og Miranda? – For slet ikke 
at tale om Nynne og Bridget Jones? 
 Jeg ved ikke lige, hvor mange af dem der har gået på universitetet, 
men jeg ved at i både Vesten og Rusland er det så godt som umuligt for en 
stor gruppe kvinder at finde passende ægtefæller der matcher dem i inter-
esser, uddannelse og økonomisk formåen. Og – sjovt nok – er det især et 
problem for de muslimske indvandrerpiger og deres døtre. 
 Pigerne læser til læge og tandlæge, drengene dropper ud af erhvervsskolerne? 
 Og pigerne har kæmpet for at komme på universitetet, og de har kæm-
pet for at bevise at de var det værd! Så når du skal til læge om 10 år, så vælg 
for himlens skyld én med tørklæde! Det er dem der seriøst har måttet fighte 
sig vej til deres resultater! 
 Men det giver ikke noget lykkeligt ægteskab? – Så de vælger de muslimske 
mænd fra og finder nogle danske? 
 Men de har jo heller ikke nødvendigvis gået på universitetet eller 
gider læse bøger og udfordre de små grå. Ikke i samme antal, i hvert fald.  
 Så der bliver rift om de få mænd der har fået en længerevarende uddannelse? 
 Og her er det så at Indien og Kina kommer ind i billedet. For der har 
de jo valgt pigebørn fra i et par generationer efterhånden. I Indien alene er 
der vist noget i retning af 26 millioner mænd i overskud om nogle år. De 
har så godt nok ikke alle sammen en akademisk uddannelse, men nogle af 
dem har. Og de vil under alle omstændigheder være mere attraktive end en 
dansk eller russisk drukkenbolt der ikke kan forsørge sig selv.  
 Hvis man altså gider kigge lidt på verden og indregner kvinders og 
mænds forplantningsbehov – eller i det mindste bare trangen til at få noget 
på den dumme – så står vi om 10-20 år med følgende scenarie: alle de vel-
uddannede mænd i Vesten, Østeuropa og Rusland er snuppet. De velud-
dannede piger finder sig en sød, veluddannet inder eller kineser, og tilbage 
er på europæisk, amerikansk og russisk territorium 30-40 millioner uudan-
nede mænd der ikke kan finde en kæreste. – Hvis du tror vi har bandekrige 
nu, så skal du bare vente til 2020-30-stykker, så skal du se gang i gaden! 

 

Demografisk 
hovedpine 

Age structure India 2007: 
0–14 years: 30.8%,  
male: 188,208,196, female: 171,356,024 
15–64 years: 64.3%,  
male: 386,432,921, female: 364,215,759 
65+ years: 4.9%,  
male: 27,258,259, female: 30,031,289 

wikipedia.org 
September 2009 
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 Medmindre vi lukker dem inde eller doper dem? 
 Eller manipulerer med deres hjerner eller opbevarer dem i cyber-
space. – Vi kunne selvfølgelig også sørge for at de fik noget fornuftigt at 
tage sig til, men se, så ville vi være nødt til at vælge. Vælge at satse på 
uddannelse, vælge at skaffe dem et meningsfyldt arbejde, vælge at sørge for 
at indrette samfundet, så de kan forsørge sig selv og leve med en vis 
værdighed på lovlig vis. 
 Men det vil vel stadig ikke skaffe dem en kæreste? 
 Nej. Og dét er et seriøst problem. Det bliver et mega seriøst problem! – 
Krig plejer at løse den slags problemer, men vi har afskaffet mand-til-mand-
krigen og skyttegravskrigen. I stedet har vi gjort krig så højteknologisk at 
dét kan de her uuddannede mænd heller ikke bruges til. 
 Så i stedet laver de deres egen krig – i gaderne – for dét kan de forstå? 
 Det giver status. Det giver penge og noget på den dumme. Alt dét 
som de ikke længere kan skaffe sig på lovlig vis, fordi vi andre har indrettet 
samfundet, så det ikke kan lade sig gøre. 
 Og fordi de ikke har fået en brugbar uddannelse? 
 Der ligger med andre ord en udfordring og en række samfundsmæs-
sige etiske valg forude med hensyn til, hvad vi på globalt plan skal gøre 
med 40 millioner overflødige mænd. For det kommer til at gå rivende galt, 
hvis alle vi der føler os som bare nogenlunde velfungerende mennesker 
socioøkonomisk og kulturelt, bliver ved med at lovgive, så alle de andre 
mister fodfæste og anseelse.  
 ”Vi” er i den sammenhæng din ”forædte middelklasse”? 
 Både alle de af os der gider tænke, og alle de af os der ikke gider tæn-
ke!  
 Og dét som det blandt andet handler om, er at alle de af os der har en 
lineær tidsforståelse og kan finde ud af at planlægge, alle os der kan finde 
ud af at udsætte et nuværende behov for et senere og eksempelvis henslæbe 
vores ungdom i en uddannelse og som bagefter sparer op til pensionen, alle 
os kommer det til at gå nogenlunde. Det samme gælder alle os der synes at 
fængselsstraf virker afskrækkende. 
 Men hvis udviklingen ikke skal løbe os af hænde, så er alle vi der el-
sker at udstille vores velstand og høste vennernes beundrende blikke, og 
som kan tjene til bilen og designermøblerne på ærlig vis – eller snyde os til 
dem uden at blive opdaget af skattevæsnet – så er vi nødt til at tage frem-
tiden seriøst, for hvis vi ikke gør dét, så bliver det vores egne børn det kom-
mer til at gå ud over. Sønnerne fordi de bliver skudt, og døtrene fordi de 
bliver voldtaget. – Make that: kidnappet, voldtaget og dumpet i vejkanten. 
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 Alle os der godt kan finde ud af at fungere og planlægge, vi er nødt til 
at gide tænke og forstå, hvordan det er for alle dem der kun kan leve i nuet. 
Alle vi der trives med en småborgerlig husmandsmoral, vi bliver nødt til at 
gide sætte os ud over vores egen måde at forstå verden på og indrette sam-
fundet, så alle kan fungere i det. Og der er i den forbindelse ikke den store 
forskel på højre og venstre ende af det politiske spektrum eller for den sags 
skyld dem inde i midten. De højreorienterede forstår ikke mennesker, og de 
venstreorienterede forstår ikke økonomi, men ellers er vi alle stort set lige 
dårlige til at forstå, hvordan andre mennesker får mening ud af tilværelsen. 
Og dermed er vi også alle lige dårlige til at udtænke politiske løsninger som 
kommer alle til gode, også de mennesker der ikke ligner os selv. – Hvad 
sagde jeg om vores politiske overbevisninger i går? 
 Hvad du sagde om dem? 
 Politik og genetik? 
 At vores politiske tilbøjeligheder er genetisk bestemt, 
og at vi flokkes om de politiske partier der tilfredsstiller vo-
res følelsesmæssige behov og tilbøjeligheder? 
 Vi sættes i verden med visse ”genetiske præfe-
rencer”, eksempelvis styrer generne vores grad af 
åbenhed over for nyheder, hvor neurotiske vi er, om 
vi er samvittighedsfulde eller mere ligeglade, og om 
vi er sociale eller indelukkede. Og konsekvensen er 
at når vi kommer i den alder, hvor vi kan involvere 
os politisk, så flokkes vi sammen med dem der ligner 
os.  
 De traditionsbundne med de traditionsbundne, og de nyhedshungrende med 
de nyhedshungrende? 
 Og dét er en fundamental udfordring for demo-
kratiet, for samfundet og for os alle sammen som men-
nesker, fordi det meste af den politik som bliver be-
drevet, dermed reelt er upåvirkelig af fornuftige argu-
menter: vi stemmer efter dét der giver følelsesmæssig 
mening, ikke i forhold til viden og rationel overve-
jelse.  
 Og dét der giver følelsesmæssig mening er genetisk 
bestemt? – Det politiske spektrum er i virkeligheden et snapshot af befolkningens 
genetiske sammensætning, og der er ikke noget vi kan gøre ved det? 
 Jo. Oplysning, uddannelse og dannelse. Og en gensidig social ”kon-
vention” om at det er OK at være i tvivl, blive klogere og at skifte mening. 

Politisk 
prædestination 

Politics is about real-world power 
and the way we understand 
morality. The bitterness in politics 
is partly about who has power and 
patronage and the control of money 
and resources that goes with 
political power. But the wider and 
deeper emotionality and bitterness 
is about morality, about whose 
moral system will rule. That is 
what public political discourse is 
mainly about. And public discourse 
has an enormous effect upon the 
outcome of elections. 

For the most part, moral world-
views are within the cognitive 
unconscious. They are not dis-
cussed openly in public discourse. 
But cognitive science and neuro-
science allow us to better under-
stand what the shouting is about. 
The question now is what to do 
about it. 

The Political Mind 
George Lakoff, 2008 
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– Forudsat, selvfølgelig, at man så faktisk indrømmer at man godt kan se at 
man er blevet klogere, og man ikke bare fyrer klichéen af om at ”Næ, jeg 
har skam altid ment og sagt det samme, det er alle andre der har ændret 
sig!”. – Men det er selvfølgelig netop dét der ligger i at vi skal ændre hold-
ning til dét at ændre holdning. 
 Udfordringen er at problemet med oplysning og dannelse kun bliver 
større, i takt med at udviklingen går så sindssygt hurtigt som den gør. Vi 
bliver alle sammen Homo liquens i den ene eller anden form. For i en ver-
den, hvor det hele bliver speedet op, der vil nuancerne forsvinde. 
 Og så er der kun følelsessuset tilbage? 
 Og flokdyret. Og dermed er vi fremme ved den 
udfordring som handler om at bevare samfundet. U-
anset om vi taler civilsamfund eller stat, så kommer 
vi ikke uden om at vi bliver nødt til at vælge, hvilken 
form for samfund og stat vi vil have i fremtiden, for 
sådan som vi har været vant til at tænke på begge de-
le, kan vi ikke bare regne med at det fortsætter. 
 På grund af globaliseringen og den teknologiske ud-
vikling? 
 Plus befolkningsvækst, demografisk udvikling, migration, klimafor-
andringer, multinationale virksomheder der kan løbe omkring hjørner med 
nationalstaterne, privatiseringer af vigtige samfundsopgaver, så de ikke 
længere er under demokratisk kontrol, terror og terrorlovgivning, og en hu-
lens masse ting som sker oven i hinanden, og som hver for sig ville have 
givet rigeligt med udfordringer.  
 Pandemier og finanskrise? 
 Og kun stenalderhjerner til at få hold på det hele med! Og derfor skal 
vi – du og jeg, lige nu, men også os alle sammen i større perspektiv – til at 
kigge på samfundet og staten som fænomen, og vi skal se på demokratiet 
og de totalitære trusler mod det, for ellers kan vi ikke beskytte os mod dem. 
Vi er simpelthen oppe imod en biologi og nogle menneskelige karaktertræk 
som vi skal kompensere målrettet for, hvis det hele ikke skal gå rivende galt. 
Og derfor skal vi – du og jeg, lige nu – have fat i en filosof og politisk tænker 
som jeg har gemt her til sidst.  
 Sådan en slags dessert? 
 Snarere osten inden den egentlige dessert! 
 Du har endnu en filosof oppe i ærmet? 
 Det kan man godt kalde ham. Eller måske mere samfundstænker og 
menneskekender. – Men dét er som sagt den egentlige dessert. Osten først! 

 

Nedbrydning af 
samfundet 

And so this is the situation we find: 
a succession of Galactic Presidents 
who so much enjoy the fun and 
palaver of being in power that 
they very rarely notice that they’re 
not. 

Douglas Adams 
The Restaurant at the End of the 

Universe 
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 Vi skal nemlig have fat i Karl Popper og hans analyse af ”Det åbne 
samfund og dets fjender” som hans klassiker hedder.  
 Ham har jeg hørt om. 
 Vi har fundet et hul i din uvidenhed? 
 En skramme kunne man måske kalde det. – Jeg har 
jo ikke læst noget af ham eller ved, hvad han skrev om. 
 Pyha, jeg var også ved at blive helt bange! 
 Jeg kan jo lige så godt indrømme at jeg ikke aner, 
hvad du taler om. Det kommer jo frem før eller siden alligevel…  
 Kunsten er at vide, hvad man ikke ved, som der siges… 
 Fortæl nu bare om ham! 
 Karl Popper er interessant – ikke mindst for dig, for katten da! – fordi 
han gør så radikalt op med Marx. 
 Dét med Marx skal jeg virkelig høre for, hva’? 
 Du kan jo ikke gøre for at dine forældre sendte dig i rød lilleskole. Til 
gengæld kan man jo undre sig over at en kvinde som i den grad hylder in-
dividualismen og det personlige iscenesættelsesprojekt, i den grad konse-
kvent har spejlet de tider hun er vokset op gennem. 
 Jeg er et flokdyr, med andre ord? 
 Det er vi alle sammen. Og det er måske slet ikke så underligt at en 
person der i den grad har været gennemsyret af tidsånden, hele sit liv netop 
har valgt at skrive om dens udtryk.  
 Jeg har valgt livsstilsstoffet, fordi jeg er totalt karakterløs, er det dét du 
siger? 
 Det kunne sagtens lyde som en fornærmelse, men det var det faktisk 
ikke. Tværtimod. Vi er jo alle sammen gennemsyret af tidsånden – nogle er 
bare mere opmærksomme på den end andre. Nogle fanger, hvad det rent 
faktisk er der er fremme i tiden i selve den tid, hvor det foregår, og reflekte-
rer over det. Nogle er i stand til at stå ”i tidsånden” og kigge ind på den i 
nuet. Dét er der ikke mange der kan. – Var dét en fornærmelse? 
 Nej. 
 Godt. – Selvom det naturligvis i første omgang var sådan det var ment. 
 Du er utålelig! 
 Nogle privilegier skal der jo være ved at være gammel og grim! 
 Men behøver du overgøre det hele på én gang? 
 Touché! 
 Karl Popper skrev ”Det åbne samfund og dets fjender” midt under 
Anden Verdenskrig, og bogen udkom i 1945. Derfor er det for det første 
tankevækkende at hans bog er mindst lige så aktuel i dag som den var den-

Karl Popper 
Only democracy provides an 
institutional framework that permits 
reform without violence, and so the 
use of reason in political matters. 

The Open Society and its Enemies 
Karl Popper, 1945 
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gang, for det andet at den slet ikke virker over 60 år gammel, når man læser 
den. Flere gange skal man tage sig i at huske på at han hverken har kendt til 
venstrefløjens idioti i 70’erne, nynazismen eller den moderne islamisme og 
nationalisme. Kort sagt: de nye totalitære bevægelser. 
 Forud for sin tid? 
 Eller bare pokkers skarpsindig! – På den anden side: historien har det 
med at gentage sig, så hvis man bare rammer fundamentalt rigtigt én gang, 
så er der jo stor sandsynliged for at man kommer til at sige noget eviggyl-
digt. 
 Popper var født i Østrig af jødiske forældre, så i 30’erne flygtede han 
til England, og derfra flyttede han senere til New Zealand. Det vil sige at 
han i første omgang på egen krop mærkede totalitarismen og undertrykkel-
sen nærme sig og slå sit klamme greb om ham. Og bagefter, da katastrofen 
virkelig udfoldede sig, sad han så langt fra begivenhedernes centrum som 
han næsten kunne komme, og derfra skrev han så, hvordan det totalitære 
samfund opæder frihederne og lukker det åbne samfund. 
 Mens krigen rasede i resten af verden? 
 Det må have været en dybt mærkelig oplevelse at sidde så langt væk 
og så via datidens medier kunne følge sporadisk med i at Europa, hele ens 
gamle kontinent, var ved at smadre sig selv sønder og sammen. – Måske 
slet ikke så mærkeligt at hans bøger er så intense som de er. 
 Intense, ligefrem? 
 Ja, det vil jeg faktisk kalde dem. Ikke blot et intenst forsvar for det 
åbne samfund, de er også skrevet virkelig engageret.   
 Dét som Popper gør – og vi skal i virkeligheden 
også have fat i ham, når vi kommer til den globale ek-
sistentialisme – vi skal i den grad have fat i ham, når 
vi kommer til den globale eksistentialisme! – er at 
han taler om de åbne, demokratiske samfund versus 
de lukkede samfund. Det vil sige stammesamfunde-
ne og den måde de er kultiske og totalitære på, og hvordan deres selvforstå-
else og sammenhængskraft er baseret på mysticisme.  
 Altså jægersamlersamfundene? 
 Eller det marxistiske samfund og det nazistiske eller det totalitære 
samfund i det hele taget: det nationalistiske eller det islamistiske. Alle de 
samfund der lukker sig om sig selv og deres egen ”stamme”, og hvor mag-
ten går hen og får kultisk karakter. Dét som er Poppers pointe, er nemlig at 
fundamentet for ideologierne bag disse totalitære samfund er den rationelle 
tidsalders svar på mysticismen, nemlig historicismen.  

This Civilisation has not yet fully recov-
ered from the shock of its birth—the 
transition from the tribal or “closed 
society”, with its submission to magical 
forces, to the “open society” which sets 
free the critical powers of man. 

The Open Society and its Enemies  
Karl Popper, 1945 
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 Sig lige dét igen… 
 Historicismen er den rationelle tidsalders form for mysticisme. – OK, 
jeg kan godt se at det måske lige kræver en dybere forklaring. 
 Ikke mindst af, hvad ”historicisme” er. 
 Selvfølgelig. 
 Fortidens lukkede stammesamfund byggede 
deres verdensopfattelse på skjulte ånder der styrede 
verden, nutidens lukkede samfund bygger på en 
skjult ”ånd” der løber gennem historien eller styrer 
verden. – Jeg er overbevist om at vi talte om forskellen på historicisme og 
historisme i mandags…? 
 Det gjorde vi muligvis. Der ringer en svag, svag klokke meget langt væk… 
 Så må vi jo hellere få den til at bimle noget højere! 
 Historismen er præcis dét vi har talt om med tidspendulerne: vi er 
alle børn af vores tid, og vi kan ikke sætte os ud over den. Vi ser, forstår og 
tolker verden gennem et ganske bestemt kulturelt filter som vi ikke kan 
kaste af os. 
 Jeg gik med opsmøjede jakkeærmer i 80’erne og mente at børsmæglere med 
skægstubbe var seje typer, mens jeg havde ironiske vinyltasker i 90’erne og kun 
havde venner i mediebranchen? 
 Og gennem hele livet har du været overbevist om at naturvidenska-
ben kunne forklare, hvorfor folk lider af influenza, du er aldrig gået til din 
præst med en snotnæse og har spurgt efter en guddommelig forklaring. 
 Takket være oplysningstiden, fornuften og det videnskabelige paradigme som 
vi har befundet os i de sidste 200 år? 
 Dét at vi alle sammen i en given kultur på et givet tidspunkt tolker 
verden gennem nogenlunde de samme briller – det vil sige: fælles memer – 
er historisme.  
 Karl Popper vedkender sig i et vist omfang historismen. Men histori-
cismen gør han totalt op med. – Og hvad er så historicisme?  
 Ifølge Popper er historicisme den opfattelse at 
samfundsvidenskaberne tror at deres rolle er at finde 
de lovmæssigheder der styrer udviklingen, så de ik-
ke alene kan beskrive udviklingen, men også forud-
sige den. – Det sidste mener han naturligvis er noget 
vås. 
 At samfundsvidenskaberne kan forudsige udviklingen? 
 Kan frøken rød lilleskole huske en filosof eller samfundstænker som 
mente at han kunne forudsige fremtiden? 

Historisme og 
historicisme 

 
Sociologiens kompetence hører op dér, 
hvor fremtiden begynder. 

Frihed 
Zygmunt Bauman, 1988 

Historicismen siger ikke, at intet kan 
udvirkes. Den forudsiger kun, at 
hverken ens drømme eller fornufts-
konstruktioner nogen sinde vil blive 
ført ud i livet efter planen. Kun planer, 
som er i overensstemmelse med den 
historiske hovedtendens, kan få 
virkning. 
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 Karl Marx? 
 Og hvem var Karl Marx arvtager efter? – Kendt 
tysk filosof… 
 Hegel? 
 Og Hegel sagde hvad? Hvad hed hans masto-
dontværk fra 1808 om fænomenologi…? 
 Fänomenologi des Geistes; Åndens fænomenologi. 
Han mente at ”omme bag det hele” var der en styrende 
verdensånd som uvægerligt ville føre frem til det tyske kejserdømme, hvori Hegel 
befandt sig, og at netop dét samfund var det ultimative højdepunkt i menneske-
hedens historie. Herfra kunne det ikke blive bedre… 
 Det vil altså sige at der ifølge Hegel skulle være en bestemt ”retning” 
eller et ”mål” i verden. En ”historisk nødvendighed” som styrer eller gen-
nemsyrer verden. – Hvilken tredje filosof kender vi som talte om styrende 
kræfter ”omme bag” det hele? Måske ikke så meget en styring, i virkelig-
heden, men mere en perfektion omme bag det hele? En idéverden…? 
 Platon? 
 Bingo! Platon, Hegel og Marx, Poppers tre yndlingsaversioner, netop 
fordi de alle tre tror at de har afkodet en mere ”virkelig” verden ”omme bag” 
vores erfarede verden. For Platon var det idéverdenen, for Hegel Ver-
densånden, og for Marx den dialektiske materialisme. 5 
 Popper benægter ikke at verden måske kan have en orden, eller at der 
er en form for retning på udviklingen, men han benægter at det ”skjulte” 
kan være vigtigere end den verden vi lever i, eller at eventuelle gisninger 
om det skjulte kan bruges som argumenter for noget som helst. At det på 
nogen som helst måde kan være nogen videnskabs opgave at afdække en 
eventuel orden for derefter at kunne forudsige, hvordan tingene vil komme 
til at udvikle sig. Ikke engang naturvidenskaben kan forudsige noget som 
helst ud over nogle helt simple fænomener. 
 Popper mener ganske enkelt at det er noget lodret vås!  
 Men det gør du ikke, for ellers havde det her ikke taget fem dage! 
 På sæt og vis sandt. Desuden bruger jeg ordet historicisme en anelse 
anderledes end Popper: 
 Popper siger at historicisme er den samfundsvidenskabelige disciplin 
der forsøger at forudsige, hvad der vil ske. 

                                                 
5 JK: Eller som Camus påpeger: Det var ikke Marx, der opfandt det monstrum, men det var dét 
eftertiden udledte af hans monstra. 

 

Vi kan nu se, nøjagtigt hvilken form for 
aktivitet historicisterne godtager som 
fornuftig. Kun de aktiviteter er fornuf-
tige som er i overensstemmelse med 
de forestående forandringer, og som 
fremmer dem. Fødselshjælp er det 
eneste rigtigt fornuftige, som vi kan bi-
drage med, den eneste form for aktivi-
tet, der lader sig basere på videnskabe-
lig fremsynethed. 

Historicismens elendighed 
Karl Popper, 1957 
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 Når jeg bruger ordet historicisme, så mener jeg 
reelt ”prædestination” eller ”prædetermination”, dog 
ikke med en guddom som ”afsender” men på grund 
af kaosteorien, de skalafri netværk og kompleksiteten. – Og når man læser 
”Det åbne samfund…”, så får man i øvrigt også indtryk af at det er i ”min” 
betydning af ordet Popper anvender det. 
 I stedet for prædestineret kunne man måske sige 
”fastlåst i en proces”? 
 Dét kunne man i allerhøjeste grad! 
 Min pointe er at, ja, der findes en verdenspro-
ces med en retning: overordnet set er universet på vej 
mod total entropi, men den ordnede del af universet 
som vi lever i – det vil sige udviklingen på Jorden – er 
– indtil videre – låst fast i et andet mønster. Dét møn-
ster vi indgår i, og den udvikling som klodens liv, ø-
kologi og kultur ligger under for, er en konstant øget 
kompleksitet med abrupte udbrud af dekomplek-
sitet. – Det er jo blandt andet dét mine 15 hypoteser handler om! 
 Men dét er ikke nødvendigvis det samme som at vi er underlagt pro-
cessen eller skal være fastlåste i den for evigt. For vi kan – måske – vælge at 
bryde med den. Vi har en række valg, og det er dét som den globale eksi-
stentialisme handler om.  
 Menneskeheden kan vælge at løsrive sig fra naturens processer og sætte sig 
ud over dem? 
 Muligvis. Og hvis vi kan, kan vi vælge vores egen fremtid. – Men 
inden vi kommer til dét, skal vi først lige have styr på de problemer som 
menneskeheden står over for. 
 Som er de problemer vi skal løsrive os fra? 
 Hvis vi kan. Det ved jeg jo ikke, om vi kan! – Vi skal filosofere over, 
om vi kan. Men allerførst skal vi have fingre i Platon og have styr på, hvad 
det var Popper sagde. 
 Om Platon? 
 Og Hegel og Marx. Og derfor er det allerførste 
vi skal tale om ”essentialismen”, nemlig at der er en 
ånd eller essens bag det hele. I Platons sammenhæng 
altså også kaldet ”idealismen”, fordi han talte om 
idéerne som det virkelige, dét der ligger omme bag 
det hele. 
 Det var vist meget godt med den ekstra kaffe og chokoladen! 

 

The history of the past three 
centuries has been the story of 
the progressive dethronement of 
the idea of human freedom. 

For Auguste Comte, human ac-
tion was determined by the same 
laws of matter that explained the 
orbits of the planets and stars. 
For Spinoza, all relationships 
were causal. The universe, in-
cluding the human universe is 
governed by immutable laws. For 
Karl Marx, human behaviour is 
determined by economic forces, 
for Freud, by unconscious and 
primal drives. For Durkheim, they 
are governed by society. 

The Home we Build Together 
Jonathan Sacks, 2007 

Platon, 
essentialismen og 

idealismen 
Disse universelle genstande (Platon 
kaldte dem ”former” eller ”ideer”), som 
de universelle termer udpeger, blev 
også kaldt ”essenser”. 
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 Det er ikke for småbørn det her, det indrømmer jeg. – Men dét er der 
jo så meget der ikke er, og som vi endda tilegner os med den største fornøj-
else!  
 Kaffe for den sags skyld. 
 Cigaretter, whisky og motorcykelkørekort.  
 Essentialismen eller idealismen i Platons sam-
menhæng er tanken om at der for hvert fænomen her i den fysiske verden 
eksisterer en perfekt udgave af den samme ting i idéernes verden.  
 Idéverdenens hest er en perfekt hest, den hest der er i virkeligheden er fuld af 
fejl? 
 Idéverdenens hest er selve ”essensen af hest”, virkelighedens hest har 
kun en lille del af essensen plus en masse ufuldkommenheder.  
 I idéverdenen findes det fuldendte, dér findes 
orden og kosmos. I vores verden findes kun uperfekte 
kopier af idéverdenens perfekte essenser; i vores ver-
den findes grums, snavs, fejlkopier og uorden – kaos 
på den uordentlige måde. 
 Dermed har vi ikke blot ”essens” men også idealet, og dermed idea-
lisme: idealismen er tanken om at der ”omme bag det hele” ligger en virke-
ligere og mere fuldendt, fejlfri og ordnet virkelighed end den vi oplever. 
 Deraf ordet ”idealisme”. Det har ikke noget med gode intentioner at gøre? 
 Præcis. Vi kaldte det også skolastik, da vi talte om det i mandags. 
 Fordi middelalderens kristne skolastikere brugte al deres tid på at tænke sig 
frem til Guds store system ”omme bag det hele”? 
 Bingo! Popper nævner ikke skolastikerne, men han begynder med 
Platon, går så gennem Hegel og slutter af med at dissekere Marx. Og Pop-
pers pointe er naturligvis at historicismen – altså dét at den historiske ud-
vikling skulle have ”et mål”, at udviklingen skulle være prædetermineret – 
er en form for idealisme. – Platon skrev hulelignelsen, og kan du huske 
den? 
 Der sidder nogle mennesker i en hule med ryggen mod udgangen. Udenfor 
findes ”virkeligheden” men det eneste som menneskene i hulen kan se, er skyggerne 
af virkeligheden inde på bagvæggen. – Vi er menneskene i hulen, ifølge Platon. 
 Fordi vi ifølge Platon kun ser en afglans af de ”idéer” eller det system 
der styrer verden, og som er den ”virkelige virkelighed”. 
 Og så kaldte jeg dig en skolastiker, fordi du også sidder og fremlægger det 
store system ”omme bag det hele”. 
 Sammenlignet med hvad jeg normalt bliver kaldt, var det såmænd 
ikke så ringe endda! 

Essentialismen tror ikke alene på 
eksistensen af universalier (det vil sige 
universelle genstande), men den un-
derstreger også den betydning, uni-
versalierne har for videnskaben. (…) 

Videnskaben må skrælle det væk, som 
er uvæsentligt og trænge ind til 
tingenes essens. Men det essentielle 
ved en ting er altid noget universelt. 

Historicismens elendighed 
Karl Popper, 1957 
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 Idealismen er altså én af de ting, Platon bliver 
husket for. En anden ting er hans storværk Staten der 
handler om, hvordan man indretter den perfekte stat. 
 Hvor han udnævnte filosofferne til at være dem der 
skal bestemme, fordi de er de mest egnede. Dels skal man 
give magten til dem der mindst ønsker den – det vil ifølge 
Platon være filosofferne – og dels er filosofferne pr. defini-
tion de mest egnede? 
 Var det lige lidt oldævl der dukkede frem der? 
 En lille smule gymnasielærdom har dog sat sig fast! 
 Imponerende! – Og sandt! Det interessante i 
vores sammenhæng er så, hvad det er for en stat Pla-
ton vil sætte dem til at regere, og her kommer Popper med nogle ret inter-
essante betragtninger. – Det skal lige siges at jeg ikke har læst selve Platons 
Staten, kun bidder hist og pist, så jeg kan ikke afgøre, om Popper har ret, men 
fra hvad jeg i øvrigt ved om Platon og fra sammenhængen i Poppers argu-
mentation, så har jeg ikke nogen grund til at betvivle Poppers udlægning. 
 Der er simpelthen en bog du ikke har læst? 
 Det måtte jo komme frem! 
 Popper siger fire interessante ting om Platon. 
Det første vedrører essentialismen og idealismen som 
vi lige har talt om, det andet er Staten og Platons ide-
alstat, det tredje den tid Platon skrev Staten i, og det 
fjerde og sidste vedrører Sokrates. 
 Hans læremester? 
 Nemlig.  
 Med hensyn til essentialismen og idealismen, så 
siger Popper altså fra. Han anerkender i princippet at 
der kan være ting som ligger ud over vores erkendel-
se, men at vi skulle kunne sige noget som helst om dét 
der ligger ud over dét som vi kan erfare og dernæst 
bruge det til at forudsige noget med, dét benægter han. Slut, prut, finale!  
 ”Riv hulerne ned!”? 
 Væk med mysticismen, de skjulte verdener og ideale systemer ”bag” 
det hele! Koncentrer dig om den verden du kan se og røre ved! 
 Platons tanker om idéverdenen har selvfølgelig indflydelse på hans 
tanker om den ideelle stat, og dét kan Popper heller ikke lide. I det hele 
taget er der meget omkring Platon som Popper ikke kan fordrage, specielt 
når Platon begynder at rode sig ud i tanker om politik.  

Platon og Staten 
 
”Nu har du igen glemt, kære ven,” sagde 
jeg, ”at loven ikke lægger vægt på, at en 
enkelt klasse i staten har det særlig godt, 
men den ønsker at gennemføre denne 
tilstand i hele staten; ved overtalelse og 
tvang knytter den borgerne sammen og 
sørger for, at de yder hinanden den 
nytte, som hver enkelt er i stand til at 
bibringe fællesskabet, og selv er den 
medvirkende til at fremskaffe sådanne 
mænd, ikke for at lade hver enkelt vende 
sig, hvorhen han vil, men for at benytte 
dem til statens sammenhold.” 

Platon 
Staten 

Popper og Platon  
 

WAR IS PEACE 
FREEDOM IS SLAVERY 

IGNORANCE IS STRENGTH 
 

George Orwell 
1984, 1948 

Popper, Platon og 
idealismen 

He felt the way he imagined an 
angel must feel doing its celebrat-
ed dance on the head of a pin 
while being counted by philoso-
phers. 

Douglas Adams 
Life, the Universe and Everything 
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 For det første slår Popper fast at det er dybt ab-
surd at Platons statstanker så ofte indgår i demokra-
tiets historie, for i virkeligheden er Platons tanker 
fuldstændigt totalitære og dybt fascistoide. Han sæt-
ter staten over individet og kræver total underkastel-
se til fællesskabet. 
 For det andet bygger hele Platons samfunds-
tanke på et kastesystem som alle bare har at holde sig 
til! De filosoffer som Platon taler så smukt om, er nemlig slet ikke de bedste 
hoveder, men tilhører en ganske bestemt klasse eller kaste som man er nødt 
til at være født ind i, og den filosofi som de skal være repræsentanter for, er 
i virkeligheden en ideologi, hvor der ikke er tale om tænkning eller reflek-
sion, men om et på forhånd – af Platon – defineret tankesæt som de skal 
være garanterne for bliver opretholdt. 
 Lyder ikke just særligt demokratisk! 
 Nemlig.  
 Når Platon fastholder kastesystemet, hænger 
det naturligvis i høj grad sammen med at han ser det 
som et udtryk for en del af dét ideale system som lig-
ger ”omme bag det hele”. Både mennesket, verden 
og staten er således fastlåste, og idealet er at de forbli-
ver fastlåste. Dét som Platon i bund og grund er imod, er forandring. 
 Som var dét Abraham stod for! 
 Det er sandt. Men det er sådan set underordnet i denne her sammen-
hæng. Poppers pointe er at hele Platons projekt omkring Staten er at stand-
se udviklingen, og hvorfor er det så dét? Det er det på grund af den tid 
Platon levede i. – Og hvornår levede han? 
 Han var elev af Sokrates. 
 Som var hvornår? 
 400 år før år 1? 
 Sokrates døde år 399, Platon levede fra omkring 430 til 347 – så det 
var da meget godt husket! – Hvis jeg siger aksetiden, hvad siger du så? 
 800 til 300 før år 1, et bælte af ny erkendelse som 
strakte sig fra Grækenland i vest til Kina i Øst? 
 Fra 800-tallet kom der for alvor gang i samhan-
delen på tværs af Middelhavet. Den velstandsstigning 
som det medførte, gjorde bystaten Athen til en succes-
fuld kolonimagt. Men ikke nok med dét. Både velstan-
den og de nyanlagte kolonier på de græske øer skabte 

Popper, Platon og 
staten 

Den ældste forestilling om frihed var 
måske den, der henviste til en handling 
snarere end til et vilkår: magtfulde 
personers beslutning om at frigive 
mennesker, der var undergivet deres 
myndighed som fanger eller trælle. En 
sådan frigivelse – manumission (…)  - 
var i alt væsentligt en ”humaniserende” 
handling. 

I den klassiske oldtid blev slaver eller 
fanger betragtet og i juridisk henseende 
behandlet som husgeråd på linje med 
deres herres øvrige ejendele; at tilføje 
dem skade eller dræbe dem var ikke at 
betragte som en krænkelse af ”menne-
skerettigheder”, men som et overgreb 
på deres herres ejendom – og der måt-
te bødes for skaden på nøjagtig samme 
måde, som når et får var blevet stjålet 
eller et skur brændt ned. 

Manumission transformerede en slave 
eller en træl til en frigiven, i de fleste 
tilfælde ikke et fuldbårent menneske, 
men heller ikke en brugsgenstand. 

Frihed 
Zygmunt Bauman, 1988 

 

Popper, Platon og 
tidsånden 

Without any perspective, the Bible 
can be reduced to the pitiful: God 
created the world and we screwed it 
up. He let it collapse, but he’ll grant 
us an exit visa if we accept his son 
as our personal savior. Expressed 
this way, it amounts to a global 
contract with an exclusivity clause; 
those who meet the terms slip out 
on doomsday. 
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et socialt opbrud i Athen, og dét medførte at demokratiet begyndte at tage 
form. Nærmere bestemt var Athen og dets kolonier demokratier fra om-
kring år 500 til 300 før år 1. I den periode havde demokratiet sine op- og 
nedture, men det er reelt kun de 200 år vi taler om, når vi taler om ”det 
græske demokrati”. 
 Så Platon levede lige i midten? 
 Men det athenske demokrati havde også sine fjender, både internt og 
udadtil, og derfor var det også turbulente tider. Den almindelige styreform, 
og derfor det mest ”oplagte alternativ” til demokratiet var tyranniet eller 
enevælden, og der var mange athenere som hellere ville have det ”gode, 
gammeldags” tyranni end det nymodens, usikre, uforudsigelige, farlige de-
mokrati. Ikke mindst de gamle fyrste- og magtslægter. Men så sandelig også 
dele af borgerskabet som ikke brød sig om den nye styreform. Herunder 
Platon. På den anden side afskyede han tyranniet endnu mere! 
 Men hvorfor kunne han ikke lide demokratiet? 
 Fordi han var bange for pøbelvælde. – Hvad 
der i øvrigt også var Grundtvigs grund til at stemme 
imod indførelsen af demokrati i Danmark i midten af 
1800-tallet. 
 Demokrati mangler den tryghed, forudsigelig-
hed og stilstand der er i et effektivt tyranni. Platon 
ville gerne have trygheden, men han var bange for 
pøbelvældet og ville heller ikke have tyrannerne!  
 Det var forandringen han var imod? 
 For forandring skaber usikkerhed og, nå ja, forandringer. Desuden var 
man på Platons tid overbevist om at verden var startet i en gylden tid, og 
derefter var det gået støt tilbage. – Ligesom med Adam og Eva der begyndte 
i Paradis og endte på en pløjemark. 
 Det var samme ”gyldne urtid” som jægersamlerne havde i deres myter? 
 Som altså også var, hvad ethvert dannet menneske mente på Platons tid.  
 Platon var altså bange for forandringerne, og 
han var bange for pøbelvældet og gadens parlament 
– det var jo blandt andet dem der lige havde krævet 
Sokrates dødsdømt – og derfor var han også bange 
for demokratiet. I demokratiet er der nemlig ikke no-
get der er sikkert. Man skal hele tiden forhandle om 
magten, og det er altså vanvittigt angstprovokerende 
at der ikke er nogen faste holdepunkter og evige sandheder! Især for en mand 
som Platon der gik og opfandt ideale verdener ”omme bag det hele”. 

 

The idea that we can actually do 
anything to make our whole world a 
better place contradicts the basic 
tenets of such apocalyptic thinking. 
To even try to avert the apocalypse 
is to go against the will of God. The 
object of the game is to isolate 
oneself from the sinners. Hole up in 
a bomb shelter or wilderness 
retreat. The world is an evil place, 
and we must insulate ourselves 
before it’s too late. Those already 
saved hope the end is near. 

This is the underlying reason why 
radical, doomsday-aspiring funda-
mentalists have so much trouble 
accepting an evolutionary model of 
biology. If things really can change 
then the hard and fast rules we 
have been depending on are no 
longer absolute. 
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 Men der var en anden ting også! 
 Præcis som i vores eget demokrati gav det græ-
ske demokrati mulighed for at folk kunne løsrive sig 
fra fastlåste samfundsklasser og religiøse dogmer; 
folk fik simpelthen mulighed for at træde i karakter 
individuelt.  
 Det blev selvklarovre. Og reflekterede. – Var det ikke også her du sagde at de 
græske orakler holdt op med at virke? 
 Jo, og hvilken forklaring gav jeg? 
 At oraklerne var kvinder, og oprindeligt havde det ikke været så vanskeligt at 
finde egnede orakler, men efterhånden skulle man længere og længere ud på landet 
og finde yngre og yngre piger, for at de kunne komme i den rigtige form for ekstase, 
når de skulle give deres orakelsvar. 
 Og min forklaring var, at dét athenerne var vid-
ner til, var en udvikling fra en ureflekteret, kultisk, 
mystikbaseret virkelighedsopfattelse til en reflekteret 
selvklaroverhed i hele den athenske befolkning. Selv-
forståelsen har udviklet sig radikalt i de 200 år Athen 
og kolonierne var et demokrati, og den nye form for 
reflekteret selvklaroverhed er også gradvist nået ud i 
bondesamfundenes afkroge, så selv pigerne efterhån-
den er blevet så reflekterede at de ikke har kunnet gå 
i shaman-mode på kommando. 
 Det er altså vildt! 
 Det er en udvikling som har rystet Platon og hans samtidige i deres 
grundvold! Ikke mindst fordi der jo altså var perioder med tyranni og pø-
belvælde inde midt i den demokratiske periode. Det gik op og ned for de-
mokratiet, og med den udvikling som foregik over de 200 år demokratiet 
varede – kastesystemets ophævelse, offentlig debat, ny selvklaroverhed, en 
blomstrende kultur, ny teknologi, videnskab, banebrydende filosofi – så var 
det ikke småting, athenerne ”udsatte” sig selv og hinanden for. Forestil dig 
dét! Midt i jernalderen! 
 Resten af verden gik stadig og mugede ud bag køerne? 
 Det gjorde athenerne såmænd også, eller i det mindste gjorde deres 
slaver det. På den anden side var det jo også slaver der lavede det grove ar-
bejde i alle andre kulturer på den tid. – Ligesom de har gjort det siden. 
 Athenerne overvejede at afskaffe slaveriet? 
 Hvilket må have været så ufattelig en tanke at vi dårligt nok kan sæt-
te os ind i, hvor provokerende det har været for samtiden. 

 

The premise of this static brand of 
religious dogma is that we were 
created and are born sinful. That’s 
the way things are. There’s nothing 
we ourselves can do to change this. 
We just have to watch the 
preordained story unfold.  

But evolution provides humanity with 
a simple escape: change. Develop. 
Learn to tolerate differences. 
Include. If we were really to evolve 
toward a fully networked organi-
zation, how could we exclude any-
one? Whom could we label as sin-
ners? How would we know we were 
blessed if no one were damned? The 
apocalypse we’ve been counting on 
wouldn’t even come to pass. 

Playing the Future 
Douglas Rushkoff, 1996 
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 Det har svaret til udviklingen i vores syn på homoseksualitet de sidste 50 år? 
 Det er måske en meget god sammenligning. I hvert fald i visse kredse. 
– En ironisk sammenligning i øvrigt, for grækerne opfattede jo netop homo-
seksualitet som topmålet af dannelse. Specielt med yngre drenge.  
 Samtidig lå Athen udadtil i krig med Sparta. Sparta var netop et tyran-
ni, og dét ville Platon trods alt ikke bytte med! Ergo måtte han, ifølge Popper, 
finde på et tredje alternativ, og det var så Staten; hans ”perfekte” stat. 
 Som var i overensstemmelse med idéerne? – Ideal-
staten. 
 I bogstaveligste forstand! Platons statslære gik 
i virkeligheden ud på at bremse den politiske udvik-
ling og føre Athen tilbage til før demokratiet – bare 
på en anden og ”smukkere” måde. Problemet med 
”perfekte” statsmodeller er bare at folket sjældent kan gennemskue genia-
liteten, og derfor er de mængder af vold som må tages i brug for at indføre 
dette ”smukke” og ”perfekte” system, altid uendelige.  
 ”Uendelig vold”. 
 Indtil næstsidste mand. Hvorefter last man 
standing formentlig slår sig selv ihjel. 
 Nå, men dét som er Poppers pointe i denne her 
sammenhæng, det er at Platon ikke var demokrat. 
Han kunne ikke udstå demokratiet, for det skabte 
uforudsigelighed, rod og uorden, og ifølge Popper 
ville han i virkeligheden have athenerne tilbage til det gamle, lukkede 
stamme- eller feudalsamfund, hvor alt var ordnet, og hvor der ikke skete 
forandringer. Han ville skrue tiden og udviklingen tilbage, afskaffe demo-
kratiet, ”fjerne” individualiteten og ophæve den filosofiske erkendelse som 
Sokrates og før ham Sofisterne stod for.  
 Sofisterne, det var dem der sagde at der findes ikke 
sandheder? 
 Ikke absolutte sandheder, i hvert fald. De var 
skeptikere, relativister og retorikere. Platon var ab-
solutist, totalitarist og fascist. I den bedste mening.    
– Men det er de jo som regel altid… 
 Det han i virkeligheden ville var at afskaffe teenageepoken og føre grækerne 
tilbage til barndommen? 
 Se nu, hvor hun sidder her og binder fine knuder på Cornelius Mag-
nussens mange tanker! Præcis! I din og min terminologi vil det sige at Pla-
ton ønskede at afskaffe den reflekterede selvklaroverhed og infantilisere 

 

”Vi hade fel om receptet, men inte om 
visionen. Och sedan dess har jag brottats 
med hur man ska nå visionen i någon 
mening utan att det ska bli sådär. Jag 
kommer aldrig mer någonsin gå med på 
sådana undantag från yttrande- och 
tryckfrihet, från medborgerliga fri- och 
rättigheter. 

Någonstans från marxismen till Lenin, re-
dan där så finns det inbyggda fel eftersom 
vartenda land har spårat ur. Sedan har 
inte alla spårat ur så här långt, men 
vartenda land har ju spårat ur och någon 
slutsats måste man dra av det. Jag känner 
mig fortfarande vänster, men det måste 
man kunna vara utan att hamna i den 
fullständiga avgrunden vi ramlade ner i. 

Så jag kan ju inte göra mer än grubla fram 
och tillbaka över det. Jag gick i fällan, men 
jag har i alla fall tagit mig ur den.” 

Gunnar Bergström, tidl. kommunist og 
kambodja-aktivist 

Pol Pots leende 
Peter Fröberg Idling, 2006 
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kulturen og menneskene. I bibelsk terminologi: han ville sende Adam og 
Eva tilbage i Paradiset; ophæve syndefaldet. 
 Og det kan man ikke: når børnene én gang er flyttet hjemmefra og har lært at 
stå på egne ben, så kan man ikke flytte hjem til far og mor igen! 
 Når man har nydt godt af friheden og én gang har oplevet tilfredsstil-
lelsen ved at tage individuelt ansvar for sig selv og sine omgivelser, og man 
har indset at man ikke længere behøver far og mor eller en guddom til at 
diktere ens opførsel; når man først har været overladt til sin egen moral og 
samvittighed samt de medmennesker man skal have samfundet til at fun-
gere sammen med, og man har taget det til sig som en del af sin personlige 
dannelse, så kan man ikke klemmes tilbage i folden.  
 Ikke uden vold. 
 Og det var præcis dét der kom til at ske for athenerne i 200-tallet, 
hvor de blev besejret af deres fjender, og demokratiet kollapsede. – Popper 
siger med andre ord at det demokratiske ansvar var for stort for Platon og 
flere af hans samtidige, og derfor ville de hellere have det totalitære styre. – 
Om end i en ny og teoretisk baseret form. 
 Som er det samme vi har set i den moderne europæiske historie? Anden Ver-
denskrig og forskellige fascistiske partier? 
 For slet ikke at tale om frøken lilleskolens kommunistiske skolelære-
res leflen for Onkel Josef og Kammerat Mao og alle den europæiske venstre-
fløjs øvrige, mere eller mindre hjernelamme undskyldninger for alt lige fra 
Pol Pot til nedslagtningen af Foråret i Prag. For nogle af os er friheden 
åbenbart ubærlig. 
 I den forbindelse er det også interessant at Pop-
per går så meget op i at definere de før-demokratiske 
samfund som stammesamfund; de er lukkede og næg-
ter at optage andre i flokken, for stammesamfundet 
betragter sine egne medlemmer som hellige, særligt 
rene og udvalgte, og stammesamfundet hviler på en 
magisk verdensopfattelse; ting, steder og handlinger er hellige og bærer på 
skjulte, ædle kræfter som kun kan erkendes eller anerkendes af de indviede, 
stammens egne. – Det være sig Templet i Jerusalem, Al Aqsa Moskeen eller 
Istedløven. 
 Eller mine forældres fester i kollektivet. De var urok-
keligt overbeviste om arbejderklassens sjælelige renhed, 
Den lille Rødes ukrænkelighed og kapitalisternes blodige 
endeligt.  
 Hver tid sine hellige køer og uantastelige sandheder! 

Stammerne 
Kan en saudisk kvinde være 
rengøringskone og hushjælp for 
fremmede familier? Det spørgsmål 
konfronteres det konservative 
saudiarabiske samfund med i 
disse dage, hvor den første gruppe 
statsligt uddannede saudiske 
stuepiger er begyndt på arbejde. 

 

Hidtil er arbejdet som stuepige i 
velstående saudiske familier blevet 
varetaget af asiatiske kvinder, der 
bliver rekrutteret til ørkenstaten i 
hundredetusindvis for at gøre rent, 
lave mad og passe børn. (…) 
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 Behovet for dogmatiseret selvfedme og frygten for forandring? – Velkommen 
til nederste venstre hjørne af foragtcentrifugen! 
 Jødedommen har stadig det oprindelige stam-
mesamfunds træk i form af det blodsbeslægtede som 
kriterium for, om man er jøde, mens kristendommen 
og islam missionerer og forsøger at omvende nye sjæ-
le. Men grunden til at de to religioner missionerer, er 
jo ikke at de ønsker pluralisme og mangfoldighed og nye, spændende typer 
kristne og muslimer. Det er jo fordi de vil ensrette mennesker, så alle andre 
kommer til at ligne dem selv – under dække af at de skal ligne henholdsvis 
Jesus og Muhammed. Det magiske har de også til fælles. Jødedommen – i 
hvert fald den ekstremt ortodokse af slagsen – har fortsat en idé om at hvis 
en menstruerende kvinde har rørt ved en genstand, så er genstanden uren. 
Ikke at de efterlader sig blodpletter eller lignende, men simpelthen at de 
befinder sig i en mystisk, besmittet tilstand som kan videreføres til fysiske 
objekter. Kristendommen har overførelse af Helligånd ved dåben, og for kato-
licismens vedkommende isoleret set er brødet og vinen Jesu legeme og blod.  
 Som man får del i ved nadveren? 
 Hoc est corpus – hokus pokus, ren magi! Islam 
har begreberne om halal og haram – rent og urent.  
 Som om grisen skulle være et større svin end en ko? 
– Eller hvad man nu siger… 
 Det er alt sammen udtryk for magisk tænkning, 
og kendskabet til de magiske tabuer er i høj grad dét 
der holder sammen på stammen. – Det er så ikke kun 
religionerne der skaber stammesamfund. Det gør de 
andre domæner i centrifugen jo også, så længe de ren-
dyrker deres eget og ikke ønsker at være i dialog 
med andre. Underholdning, forretning, teknologi og videnskab har selvføl-
gelig ikke det magiske element, men i ekstremen lukker de sig også om sig 
selv og underminerer retssamfundet, humanismen, pluralismen og demo-
kratiet som ellers gerne skulle udgøre midten. 
 Forretningen skaber en forædt middelklasse som 
kun kan være sammen med sine egne, og det samme sker i 
de akademiske miljøer, når de ikke insisterer på at indgå i 
det politiske fællesskab? 
 Underholdningen skaber en sladdervirkelighed, 
hvor den ene idiot bliver opblæst til at være mere in-
teressant end den anden idiot, og rent teknologisk er 99 procent af os koblet 

Efterspørgslen efter saudiske stue-
piger er angiveligt i voldsom vækst, 
fordi de saudiske familier er bange 
for at udenlandske stuepiger 
finder på at udøve heksekunster, 
mens de vasker gulv og støver af. 

dr.dk 
13. august 2009 

På det praktiske plan drejer det sig om 
et par 923 år gamle benstumper af 
den danske konge Knud, der blev 
dræbt af oprørske jyske bønder i 1086 
foran alteret i den kirke, som 
efterfølgende kom til at bære hans 
navn. Dengang var Danmark katolsk, 
og allerede kort efter drabet kom de 
første beretninger om de undere og 
mirakler, som fandt sted der, hvor Skt. 
Knuds Kirke ligger i dag – inklusive 
knogleresterne af Knud, der kan beses 
i en åben kiste i krypten. Underne og 
miraklerne fortsatte, og der gik ikke 
engang 15 år, før Kong Knud blev til 
Knud den Hellige, kanoniseret af 
paven. 

Når den katolske kirke vil have de ben 
af Knud, og det skal være relikvier, 
skyldes det, at de mener, der er noget 
helligt ved de ben, og at Knud er noget 
særligt. Han er hellig.  (…) 
Som evangelisk-luthersk kirke kan 
folkekirken ikke bidrage til at fremme 
en relikviedyrkelse, som i bund og 
grund er i strid med vor egen kirkes 
grundlæggende opfattelse af guds-
forholdet. (…) 
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af fra selv at kunne fixe selv den mest basale programfejl i det software vi 
bruger dagen lang, og for de få indviede er der en nørdekultur som er ui- 
gennemtrængelig for alle andre. 
 Vi kan med andre ord sige at ifølge Popper, så 
gik Platons statsprojekt ud på at klemme alle de andre 
dele af foragtcentrifugen tilbage og ned i et meget 
lille og yderligt område af religionens domæne, selv-
om Platon ikke – ikke mig bekendt i hvert fald – skrev 
om en religiøs stat som sådan. 
 Men det var som sagt ikke kun Platon Karl Popper kastede sig over. 
Den næste systemtænker og idealist i rækken var nemlig Hegel, og ham 
slagter han for åben mikrofon – eller hvad det nu hedder. 
 Popper slagter Hegel? 
 Rent karaktermord! Vidunderligt! Ikke blot gør 
han totalt grin med Hegels hovedværk Philosophie des 
Geistes og kalder det en ulæselig gang vrøvl – hvad 
det da også virkelig er! – Popper påviser også, hvordan 
hele værket er et bestillingsarbejde fra den preusiske, enevældige – det vil 
sige tyranniske – konge der betalte for Hegels professorat. Virkelig ynkeligt 
for George Willy Freddie! Men dét der er pointen, er altså at Hegel med sin 
filosofi slikker Frederik Wilhelm III noget så eftertrykkeligt mellem hans kej-
serlige balder, og at Hegels tænkning er nøjagtig den samme hyldest til det 
lukkede stammesamfund, magien, totalitarismen og protesten mod foran-
dring som Platons Staten var. – At de er to alen ud af ét stykke simpelthen. 
 Hvordan? 
 Ved at den Welt Geist som Hegel taler om, den Ånd som gennem-
strømmer Historien – dét som også kaldes Den tyske Idealisme – er en uaf-
vendelig, perfekt proces som ligger ”omme bag” det hele. Der er den 
synlige verden, og så er der den skjulte idealverden, hvor Systemet, den 
store Orden befinder sig og styrer det hele, og denne Orden er urørlig og 
umulig at påvirke. 
 Hegel blev fundament både for marxismen og nazismen? 
 Det siges jo at marxisme og nazisme er henholdsvis venstre- og højre-
hegelianisme.  
 Forskellen på Hegel og Marx er så at Marx ger-
ne ville forandringer, og han gjorde et enormt socio-
logisk undersøgelsesarbejde for at finde ud af, præcis 
hvor elendigt arbejderklassen havde det. Hegel var 
bare en kejsertro fantast. 

 
Gør vi det, bidrager vi dermed til 
noget, som kan bringe et menneske i 
tvivl om, hovrvidt det har Guds op-
mærksomhed, helt uanset hvad dette 
menneske har gjort sig fortjent til. Så 
er folkekirken ikke længere en evan-
gelisk-luthersk kirke som forudsat i 
Grundlovens §4,” siger (biskop) 
Kresten Drejergaard. 

Knoglestriden 
Weekendavisen 7.-13. august 

 

Popper og Hegel. 
In spite of all this it seem improbable 
that Hegel would ever have become 
the most influential figure in German 
philosophy without the authority of 
the Prussian state behind him.  

The Open Society and its Enemies 
Karl Popper, 1945 

 
Popper og Marx 

Why do all these social philosophies 
support the revolt against civilization? 
And what is the secret of their popu-
larity? 

The Open Society and its Enemies 
Karl Popper, 1945 
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 Ifølge Popper havde Marx alle de rigtige intentioner, fordi han ville 
forbedre arbejdernes rædsomme forhold. Der, hvor Marx tog fejl, var imid-
lertid også i forhold til ”systemet” omme bag det hele, og at man skulle kun-
ne forudsige noget som helst! Vrøv og vås! Plus selvfølgelig også i forhold 
til ”det udvalgte folk” – i denne forbindelse arbejderklassen. I det hele taget, 
siger Popper, tillægger Marx klassesamfundet samme magiske karakter 
som Platons kastesamfund. – Som dine forældre og de øvrige kollektivister 
så netop også gjorde. Men det er selve tanken om at individet ikke kan løsri-
ve sig fra et skjult system, der er Poppers helt fundamentale anstødssten.  
 Han vil simpelthen ikke vide af andet end den verden vi kan se og føle? 
 Jeg tror ikke han udelukker at der findes ting ud over vores erkendel-
se, han mener bare ikke at vi kan bruge det til noget, allermindst sige noget 
om fremtiden ud fra det. Vi må ”nøjes med” at forholde os til dét vi faktisk 
kan erkende, for alt andet er magi der fører til undertrykkelse. Så summa 
summarum siger Popper at Platon, Hegel og Marx hver på deres måde dyr-
ker et system og et lukket samfund som mennesker pr. definition ikke kan 
løsrive sig fra, og hvor individet må opgive sin individualitet og underkaste 
sig Systemet. – Giv mig lige en opsummering af Karl Popper indtil nu. 
 Jeg hader, når du gør det dér! 
 Det ved jeg godt. – Gør det nu alligevel... 
 Der er to slags samfund: åbne og lukkede. Det luk-
kede er et stammesamfund som refererer til ”skjulte kræf-
ter”. – Kan man sammenfatte idealismen og historicismen 
på den måde, hvis man også skal parallelisere til den sha-
manisme eller animisme som er i jægersamlersamfundene? 
 Det kan man godt. – Og det åbne samfund? 
 Er det så demokratiet? 
 Det vil det uvægerligt være. For demokratiet er den eneste styreform 
der er åben og kan finde ud af at håndtere forandringer. Det kan de lukkede 
samfund ikke. 
 Og i demokratiet er udviklingen baseret på debat og 
åbenhed, ikke på skjulte kræfter? 
 Nemlig. Poppers pointe er at når vi som indivi-
der mødes og tillader os selv og hinanden at være u-
enige, så opdager vi at der ikke er noget system, ikke 
nogen skjulte kræfter, for i vores indbyrdes uoverens-
stemmelser bliver vanetænkningen afsløret og udfor-
dret. I stedet skaber vi forandringer, og vi skaber i 
fællesskab de omstændigheder som vi skal leve sammen under.  

Det åbne og det 
lukkede samfund 

Förstår du, vi ifrågesatte ingenting, för vi 
var helt hängivna revolutionen. Man 
ställde sig inte så många frågor. Vi hade 
mycket stort förtroende för våra ledare 
och vi trodde inte att partiet kunde ha fel.   
Jag vet inte om du har läst Boukharins 
brev till Stalin? Det var precis så vi kände. 
Det är ganska fantastiskt. Det han kände, 
exakt så kände jag också. 

Även om partiet konstaterade att jag var 
en förrädare, så var jeg redo att säga ”om 
partiet finner att jag är en förrädare, då är 
jag en förrädare. Jag är inte tillräckligt 
klarsynt för att se det själv, för att genom-
skåda mitt eget förrädari.” Så var det. 
Fanatism. Som Ayatollah Khomeinis 
soldater som kastade sig framför de 
irakiska pansarvagnarna, för att snabbare 
nå paradiset! Det var ungefär samma sak. 
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 Det er det samme der sker i videnskaben, hvor forskerne qua deres 
uenigheder og personlige karrieredrømme ligger i konstant krig om den 
videnskabelige ”sandhed”, og i den proces er der ifølge Popper ikke mulig-
hed for at ugyldige dogmer overlever. I de evindelige slåskampe vil forsker-
ne konstant bidrage til ny og bedre viden, fordi dét som ikke kan stå, må 
falde. Når først folk begynder at slås om, hvad der skal være gyldig viden, 
så vil vrøvlet blive siet fra. – I modsætning til religionen, hvor den for tros-
samfundet gyldige ”viden” eller overbevisning kommer først, og så labber 
folk den i sig uden at stille spørgsmål til den. 
 Det er simpelthen dét der er forskellen på religion og videnskab: i religionen 
kommer dogmerne først, og derefter den overbevisning som ingen stiller spørgs-
målstegn ved, hvorimod videnskaben simpelthen består af evindelige diskussioner 
som fører til midlertidig viden. 
 Der er et ord de har i Sverige som vi mangler i Danmark. 
 Og det er?  
 Ifrågesätta, det er det mest geniale verbum! – De har det også på en-
gelsk: to question. 
 Religionen afplaprer dogmer, videnskaben ifrågesætter. 
 Og derved er religionen lukket, mens videnskaben er åben. – For så 
vidt som det er ordentlig videnskab, og den ikke har forstenet sig selv i 
vanetænkning, hvad der i praksis desværre ofte er tilfældet.  
 Med hensyn til dogmer og ifrågesætning er der 
så en direkte parallel til stammesamfundet og demo-
kratiet: i stammesamfundet er der ingen ifrågesæt-
ning, i demokratiet er der ikke andet. 
 Det åbne, demokratiske samfund, er det både teenagerens og det voksne sam-
fund? 
 Det åbne samfund er det voksne samfund. Det 
meste af teenageepoken har været udemokratisk. Den 
pubertære leder er tyran, den voksne er demokrat. 
 Man kunne også sige at teenagersamfundet er 
retsstaten med skrift og skolegang, hvor der qua lov-
givning, bøger og skolegang er demokratisk potenti-
ale, men hvor folk stadig ikke kan finde ud af at til-
slutte sig det åbne samfund helhjertet, og hvor der 
fra tid til anden er en kritisk masse som kan forkaste 
demokratiet. Det kræver modenhed at kunne hånd-
tere al den usikkerhed som det åbne samfund nødvendigvis må indebære.  
 Fordi teenageren er for usikker over for den konstante ifrågesætning? Identi-

Hur kunde Suong Sikoeun, som bott och 
studerat 13 år i Frankrike, bli så hängiven? 
Han som danats av ett utbildningsväsen 
där frågan är minst lika viktig som svaret? 

Han svarer mycket franskt, en lite före-
läsning pedagogiskt uppdelat i tre delar. 
För det första hade han och flera andra 
intellektuella partimedlemmar inte själva 
deltagit i kriget. De tyckte sig stå i skuld 
till dem som lidit, kämpat och dött under 
bombregnet. De måste därför anstränga 
sig desto mer nu, när revolutionen var 
vunnen. För det andra så var han med sin 
franska utbildningen potentiell klass-
fiende. Han måste därför gottgöra även 
den. 

Pol Pots leende 
Peter Fröberg Idling, 2006 
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teten er vakkelvorn, og derfor virker usikkerheden alt for skræmmende – både for 
Platon, Hegel og Marx og for de pubertære samfund vi har haft de sidste 3.000 
år? 
 Teenageren har et behov for at manifestere sin identitet gennem at 
lægge afstand til andre, det har den voksne ikke. Ergo kan teenageren lok-
kes på afveje i forhold til åbenheden: teenageren vil godt nok gerne have 
selvbestemmelse, men det skal helst være sammen med nogen der ligner 
ham på en prik. Som individ står teenageren på tærsklen til at forlade 
barndomshjemmet: man vil gerne have sin frihed ude, og samtidig skulle 
mor gerne rydde op på værelset. Der er ikke noget så vægelsindet som 
teenagere der både vil være voksne og børn på én gang! – Det er bare en 
dobbelthed, et både-og som de ikke har en jordisk chance for selv at hånd-
tere, og derfor flipper de totalt ud og smadrer alt lige fra deres værelser til 
Hyskenstræde, når man formaster sig til at gøre opmærksom på deres u-
modenhed. 
 Og derfor har vi lige siden grækerne vekslet mellem det demokratiske og det 
ikke-demokratiske samfund? – Med en overvægt af totalitære samfund eller feudale 
og religiøse samfund frem til midten af 1800-tallet? 
 Frem til i dag og formentlig nogle år ind i fremtiden, hvis vi kigger på 
det globalt.  
 Men selv hvis vi kun kigger på den vestlige verden, hvor vi tager de-
mokratiet som en større eller mindre selvfølgelige i dag, så har skiftende 
magtbalancer hele vejen op gennem det tyvende århundrede medført en 
konstant trussel fra totalitære kræfter, selv når de ikke sad på magten. – Det 
er jo derfor parallellen til Platon og hans tid er så interessant: demokrati er 
et produkt af handel, velstandsstigning, social mobilitet og den udvikling 
som finder sted, når folk i større mængde begynder at rejse rundt med eller 
uden penge mellem hænderne, får nye informationer og begynder at reflek-
tere over sig selv og deres forhold til andre. Det skete på Platons tid, og det 
var også det der skete under industrialiseringen i 1800-tallet.  
 Og i det 20. århundrede blev vi så lige så forskrækkede over demokratiets 
indre uoverskuelighed og konstante ifrågesætning som Platon gjorde, og derfor 
valgte vi de totalitære styrer? 
 Som ikke lod noget tilbage at ønske i forhold til totalitarismen i Pla-
tons Staten. 
 History repeating? 
 Bortset fra at Platons Stat aldrig så dagens lys i hans egen tid. – Han 
fik vist godt nok en chance for at implementere idéerne et sted, men hvor 
det gik i total opløsning.  
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 Teorien holdt ikke i praksis? 
 Ikke en meter!  
 Men ret godt gået, set fra en ren teoretisk synsvinkel, at han sådan 
kunne udtænke et system som mere end 2.000 år senere stadig kan impo-
nere folk lige fra den yderste venstrefløj til det yderste højre! 
 Det som er min pointe i det her, er naturligvis at demokratiet og det 
åbne samfund hele tiden er truet af vores behov for tryghed og ensretning, 
og at det hele tiden er enormt fristende for en meget stor gruppe mennesker 
at forkaste demokratiet med alle dets usikkerhedsmomenter til fordel for et 
totalitært stammefællesskab som ved første øjekast giver indtryk af at ville 
indføre ro, renlighed og regelmæssighed. 
 Som ethvert barn har godt af! 
 Og hvis ikke, kan de få ”kærligheden” at føle! 
 Ingen tager som bekendt ”skade af et lille klaps bagi”! 
 Hvis de ikke vil høre, må de føle! – Dét jeg prø-
ver at sige, er at vores åbne, demokratiske samfund 
og individets ret til at være anderledes til alle tider er 
truet af totalitarismen. Totalitarismen har ændret an-
sigt fra tid til anden – fascisme/nazisme, kommunis-
me/socialisme og islamisme/religiøs fundamentalisme 
af enhver art – men det er stadig den samme kamp 
mellem det åbne og det lukkede samfund, og totalita-
rismen er i alle udgaver og til alle tider lige farlig og 
fordummende.  
 Fordi den ikke kan tolerere andre memplexer end sig 
selv?   
 Fordi den helt basalt ikke kan tolerere dem 
uden for stammen, og fordi den ikke kan tåle at blive ifrågesat. Vi skal alle 
sammen være ens og underkaste os ét og samme system og lystre, for så 
bliver verden perfekt, så bliver den ideel, og så kommer den i overens-
stemmelse med ”systemet”, magien og ”ånden” som ligger ”omme bag det 
hele”. 
 Og nu er din pointe så at i takt med at alting flyder 
og vi bliver Homo liquens, så bliver behovet for simple svar 
og lukkede stammesamfund endnu større? 
 Det er i hvert fald en risiko, selvom det forment-
lig er det dummeste man kan gøre: forsøge at bremse 
en udvikling som er ekstremt dynamisk ved at lave 
stillestående lommer. Det klogeste vil formentlig væ-

Problemet lige nu og 
til alle tider 

Et centralt tema i stort set alle mo-
derne diskussioner af det politiske 
frihedsbegreb er tvedelingen af fri-
heden i to former: en negativ og en 
positiv. Frihed er på den ene side et 
negativt begreb – frihed er typisk 
frihed fra noget, noget man slipper 
for. men på den anden side er frihed 
også et positivt begreb – frihed er 
frihed til noget, noget man kan være 
med til. 
Den moderne republikanisme og dens kritik af det 

liberale demokrati 
Mogens Herman Hansen, 2007 

At spille med 
systemet 

This preadolescent phase is 
precisely the stage we have found 
ourselves in as a developing 
civilization. Just like the child who 
at first resists the advances of the 
opposite sex (Gross! Cooties!) we, 
too, fear the coming of global 
intimacy. 
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re at indstille os på foranderligheden ved at indrette os med mekanismer 
der kan justere på udviklingen, i takt med at den finder sted og styre den i 
en retning der gavner os. I stedet for at bremse den. – Dermed er det både 
os selv, vores samfund og vores justeringsredskaber der skal være langt 
mere fleksible og i stand til at håndtere forandringer, mens de sker. Og det 
kræver at vi alle sammen – hver især og i fællesskab – sætter os langt bedre 
ind i flere ting og også taler med hinanden om dem. 
 Men det er jo vildt komplekst! 
 Ja. Men sådan er verden! Hvilket kun gør det så 
meget desto mere nødvendigt at vi forholder os til, 
hvad vi hver især vil med samfundet og demokratiet, 
og hvad statens rolle skal være. Og vi er nødt til at se 
os selv i spejlet imens – som individer og som sam-
fund – for der er ikke andre til at træffe vores beslutninger. – Eller rettere: 
hvis du og jeg ikke gider tænke og træffe vores beslutninger på et oplyst og 
reflekteret grundlag, så er der nogle af vores mindre reflekterende medbor-
gere der gør det for os, og det er ikke sikkert at alle vil bryde sig om de be-
slutninger de så træffer! Heller ikke dem selv. 
 Dét som vi er nødt til politisk, socialt og øko-
nomisk, er det samme som dét jeg har påstået at 
videnskaben er i gang med netop i disse år: vi skal 
aflure naturen dens mekanismer – kald det bare 
”dét omme bag det hele” – og så skal vi udnytte 
dem bedst muligt til vores egen fordel. Vi skal ikke 
adlyde dem, og vi skal ikke obstruere dem. Vi skal 
med vores videnskab og tænkning sætte os ud over 
dem i en sådan grad at vi kan se på dem udefra og 
selv beslutte, hvordan vi udnytter processerne til al-
les bedste. 
 Hvilket vil sige at vi er nødt til at vedtage, hvad 
der er alles bedste? – Er vi så ikke bare tilbage ved Marx 
igen? 
 Og Platon og Hegel? 
 Ja? 
 Hvad var subjektet i den sætning jeg lige sagde? 
 Subjektet? 
 ”Vi”. Vi, i fællesskab, dig, mig og de 7 milliarder andre individuelle 
grødhoveder på Planeten Jorden skal debattere, hvad der gavner os bedst, 
og vi skal sætte os ind i tingene og vende hver en sten og tænke os om og 

Like the sexually awakening young-
ster, we are becoming aware just 
how intimately linked we all are and 
must contiue to be, whether we feel 
comfortable about it or not. 

Playing the Future 
Douglass Rushkoff, 1996 

Humanity 4.0?  
 
Humanity 1.0 -> the Children of 
Nature, sustainable  
 
Humanity 2.0 -> agrarian socie-
ties, on the edge of un/sustain-
ability  
 
Humanity 3.0 -> industrial socie-
ties, unsustainable, dissolving the 
web of life; all their efforts at ad-
justment are bugged and bound to 
fail because of completely inappro-
priate priorities and worldview.  
 
Humanity 4.0 -> something very 
different from today's. And very 
exciting! A global peaceful, just 
and sustainable civilisation. With 
earth-literate Fair Global Citizens, 
Consumers and Decision-makers.   

 
http://www.pnyv.org 
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reflektere over, hvad der er et godt liv for mennesker. Vi skal være uenige, 
og vi skal lytte og tænke, og så skal vi løbende tilpasse vores politik, økono-
mi, sociale spilleregler og alle mulige andre ting, så vi alle sammen kan få 
rige og meningsfyldte liv. Det vil sige: der er ikke én løsning som er den 
eneste rigtige, der er flere, og de skal afbalanceres i forhold til hinanden, og 
de skal interagere med hinanden. – Dét bliver ikke nemt! For helvede da, 
det bliver svært! Men det er den eneste mulighed vi har.  
 Hvis vi ikke skal kaste os i totterne på hinanden og fordufte i X antal pade-
hatteskyer? 
 Og med disse ord, lad os så se på Cornelius Magnussens ”system” og 
de processer som ligger ”bag det hele”, alle de mekanismer vi talte om i 
mandags, og dermed alt dét vi er nødt til at sætte os ud over, hvis vi ikke 
bare skal fortsætte ad samme spor. Og hvis vi er heldige, kan jeg endda give 
et bud eller to på, hvordan vi kan udnytte ”systemet” til vores fordel. 
 Din pointe er at ja, der er et system som alting indordner sig under, men nej, 
vi behøver ikke at følge det? Vi kan udnytte det?  
 Vi kan måske løsrive os og selv bestemme, hvilken fremtid vi, du, jeg 
og dine og mine børn og børnebørn skal leve i, men så skal vi ville det, og vi 
skal turde tage de debatter og de konstante ifrågesætningsprocesser som er 
forudsætningen for det.  
 Men kan vi dét? 
 Det ved jeg ikke. Men det er dét der er den globale eksistentialisme, 
og det er dét der er forudsætningen for at vi ikke får den næste Hitler, Pol 
Pot, Mao, Lenin, Franco, Pinochet, Kim Jong-il – you name them, listen sy-
nes nærmest uendelig, når man først går i gang. Alle paverne og ayatolla-
erne skal jo også på! 
 Plus de romerske kejsere, Spartas tyranner og Fortune 500? – Eller i hvert 
fald de af dem der sætter penge højere end menneskeliv? 
 Hvis vi først skal til at have alverdens humorforladte, pubertære er-
hvervsfolk med, så bliver listen for alvor lang! – Men hvad er det så for 
processer som ligger bag det hele? 
 Og som vi skal sætte os ud over eller spille med? 
 Nogle gange det ene, nogle gange det andet, 
det er blandt andet deri valget består. – Fortæl om 
dem. 
 Dem alle sammen? 
 Tag en af dem, så ser vi på, hvad vi kan mene om den, og om vi kan 
lære noget af den. 
 Kaosteorien?  

Processerne bag det 
hele 

Men alting er blevet til; der er ingen 
evige kendsgerninger, ligesom der 
ingen absolutte sandheder er. 

Friedrich Nietzsche 
Menneskeligt, alt for menneskeligt, 1878 
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 Hvad ved vi om kaosteorien?  
 Den bygger på summen af gentagelser, og gentagel-
ser inden i gentagelser, den skaber fraktale strukturer, og 
den skaber mønstre eller systemer – eller figurer kunne 
man vel kalde det? – ud fra en strange attractor…? 
 Og hvad er en strange attractor? 
 Det er dét mærkelige mønster som opstår, og som al 
efterfølgende aktivitet i systemet sidenhen indretter sig ef-
ter. Og grunden til at den hedder ”strange”, er at den er 
mærkelig: der er ingen der kan forudsige, hvorfor den lige 
ser ud på den måde den ser ud.  
 Er det den samme strange attractor for alle 
systemer? 
 Nej, det er vidt forskelligt fra system til system.  
 Så kaotiske systemer har altså en indre orden som de følger – eller 
”skaber”, jeg ved faktisk ikke, hvordan man skal sige det – men den bliver i 
hvert fald først konstaterbar, når systemet har gentaget sig selv igen og igen 
af utallige omgange. – Hvad er emergens? 
 Når summen af dele skaber et helt nyt fænomen eller nye egenskaber som in-
gen af delene har enkeltvis. Bilerne på motorvejen skaber en trafikprop som kun kan 
emergere frem af en masse biler på én gang. Den enkelte bil er ikke en trafikprop, 
men tilsammen kan flere biler danne en trafikprop.  – Eller bevidstheden emergerer 
ud af hjernecellernes interaktion, der er ingen af hjernecellerne i sig selv der har be-
vidsthed, men tilsammen kan de skabe det. Hjernecellerne ved ikke at de er der, men 
det gør vores hjerner. 
 Sådan tror jeg godt man kan sige det. – Hvad er faseovergange? 
 Det er overgangen fra én tilstand i systemet til en anden. Den kan komme 
pludseligt – ligesom trafikproppen – og man kan ikke – ikke altid i hvert fald – gå 
tilbage til udgangspunktet. Det kan man jo godt med trafikproppen, og hvis be-
vidstheden forsvinder, så er det vel også at gå tilbage til udgangspunktet? 
 Ikke nødvendigvis. Hvis du får en tagsten i hovedet og mister be-
vidstheden, er det jo ikke det samme som at være et spædbarn, hvor hjer-
nens forbindelser slet ikke er wired til klarover bevidsthed endnu. 
 Emergens, faseovergange og strange attractors er tre fænomener som 
vi kan lære noget af. Vi kan bruge dem til at analysere sociale, økonomiske 
og kulturelle fænomener, og vi kan bruge vores viden om dem til at forhol-
de os til, hvilke politiske tiltag og justeringer det vil være klogt eller mindre 
klogt at gribe til. 
 Som for eksempel? 

Kaosteorien – kan vi 
bruge den eller 

sætte os ud over 
den? 

Chaos cuts away the tenets of 
Newton’s physics. As one physicist 
put it: “Relativity eliminated the 
Newtonian illusion of absolute 
space and time; quantum theory 
eliminated the Newtonian dream of 
a controllable measurement pro-
cess; and chaos eliminates the 
Laplacian fantasy of deterministic 
predictability.” 

Chaos 
James Gleick 
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 Som for eksempel når vi ser på en homogen nation, hvor der inden 
for 40 år sker en markant indvandring fra mange kulturer, hvor staten 
samtidig forsøger at afvikle sig selv i form af privatiseringer og offentlige 
besparelser, hvor skolelærerne bliver lagt for had, sågar af selveste under-
visningsministeren, så ingen gider hverken gå på seminariet eller undervi-
se, hvor lønningerne i den private sektor eksploderer, så de bedste hoveder 
ville være decideret åndssvage, hvis de lod sig ansætte på en kommunesko-
le, hvor det lokale kulturliv ikke får økonomiske vilkår der kan matche den 
massive indflydelse som amerikansk pop- og voldskultur kan levere, og 
hvor politiet og kommunerne reformeres til ubrugelighed i stedet for at få 
opbakning og frihed til at passe deres arbejde.  
 Det lyder som om den seneste danske regering havde efterladt landet i bedre 
stand ved overhovedet ikke at foretage sig noget?! 
 Med lige netop den regering havde det formentlig slet ikke været så 
tosset.  
 Hver for sig er der ingen af de faktorer jeg lige nævnte, som behøvede 
være et uoverskueligt problem for et af verdens rigeste samfund. 5-10 pro-
cent indvandring over to generationer i en kulturelt aktiv befolkning på 5,5 
millioner, med en højskoletradition, et godt skolesystem og solide offentlige 
institutioner burde absolut give udfordringer, men det behøvede ikke at 
give bandekrige i gaderne, afbrændte skoler, frygt for terrorangreb fra lan-
dets egne borgere, en løbende hetz mod én af immigrantgrupperne og reli-
giøs fundamentalisme på alle fløje. 
 Men tilsammen… 
 Vi skal lære at se ting i sammenhæng, vi skal 
lære at forstå synergieffekter, og vi skal lære at hvis 
vi justerer eller nedbryder en masse ting på én gang, 
så kan det have uforudsigelige konsekvenser. Tvin-
ger man et kaotisk system i én retning på grund af 
eksempelvis en ideologi, så må man også være ind-
stillet på at leve med konsekvenserne.  
 Har små 30 års liberaliseringer siden begyndelsen af Thatcher-æraen 
skabt et mere dynamisk og rigt samfund? Absolut. For flertallet. Der er også 
en type fattigdom og elendighed som vi ikke kender til længere: børn med 
tuberkulose og uhumske lejligheder uden bad og toilet. 
 Men det har også koblet en stadig større grup-
pe mennesker af, uden at vi har skabt en gennem-
tænkt løsning eller et gennemtænkt alternativ til alle 
dem der ikke trives i et højkomplekst samfund, hvor 

The fifties and sixties were years 
of unreal optimism about weather 
forecasting. Newspapers and 
magazines were filled with hope 
for weather science, not just for 
prediction but for modification and 
control. Two technologies were 
maturing together, the digital 
computer and the space satellite.  
An international program was 
being prepared to take advantage 
of them, the global Atmosphere 
Research Program. 

There was an idea that human 
society would free itself from 
weather’s turmoil and become its 
master instead of its victim. Geo-
desic domes would cover corn-
fields. Airplanes would seed the 
clouds. Scientists would learn how 
to make rain and how to stop it.  
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omsorg, ritualer og traditioner pludselig er blevet fyord, og hvor konkur-
rence, individualitet, liberalisme og penge pludselig blev afguder. 
 Og nu har summen af liberaliseringer på investeringsmarkedet så skabt en 
faseovergang som hedder finanskrise og farvel boligboble? 
 Og vi kan ikke bare skrue tiden tilbage til au-
gust 2008 eller januar 2007, hvor tingene var skøndej-
lige, og det sejeste der fandtes var en udendørs jacuz-
zi ved siden af udekøkkenet med stegegaflerne til 
900,- kroner pr. stk. 
 Men hvordan ved man, hvilke faktorer man skal huske at få med? Der var vel 
ingen som for 30 år siden havde kunnet gætte at vi ville få bandekrig i gaderne, hvis 
vi privatiserede hospitalerne og slap økonomien mere løs. – I øvrigt kan jeg ikke se, 
hvad privathospitaler har med bandekrige at gøre. 
 Offentlige institutioner som servicerer og dra-
ger omsorg for borgerne er et symbol på at vil vil no-
get med staten og fællesskabet. I gamle dage havde 
lokomotivførere, sygeplejersker, postbude og alle mu-
lige andre statsansatte tjenestemænd – bemærk lige 
ordet: tjeneste-mand… – et lille symbol på skjorten 
der viste at de arbejdede for vores fælles bedste. Hvis 
det eneste staten foretager sig, er at sende politi, hun-
de og socialrådgivere ud, når lokummet allerede er 
begyndt at brænde, så er der måske ikke så meget at sige til at staten mister 
sit gode image, og at unge mennesker som ikke ved bedre, opfatter samfun-
det som deres fjende. 
 Men du har naturligvis ret: der var ingen som 
for 30 år siden kunne forudsige, hvordan samfundet 
ser ud nu. Men man kunne godt have tænkt sig bedre 
om, og man kunne have spurgt nogle sociologer og 
antropologer om, hvad der sker, når man over en bred 
kam piller samfundets institutioner fra hinanden og 
spiller borgerne ud mod hinanden i stedet for at gøre 
samfundet til et fællesskab. 
 Jeg vil med andre ord mene at vi kan bruge 
kaosteorien til at lære noget om, hvad der sker med komplekse systemer, 
når man begynder at pille ved for mange elementer på én gang. Lortet kol-
lapser, og det sker ikke nødvendigvis glidende, det kan komme som en 
faseovergang, hvor man bevæger sig fra én tilstand til en anden – uden at 
man kan gå tilbage, hvor man kom fra. 

The intellectual father of this 
popular notion was Von Neumann, 
who built his first computer with 
the precise intention, among other 
things, of controlling the weather. 

He surrounded himself with 
meteorologists and gave 
breathtaking talks about his plans 
to the general physics community. 
He had a specific mathematical 
reason for his optimism. He 
recognized that a complicated 
dynamical system could have 
points of instability—critical points 
where a small push can have large 
consequences, as with a ball 
balanced at the top of a hill. 

With the computer up and running, 
Von Neuman imagined that scien-
tists would calculate the equations 
of fluid motion for the next few 
days. Then a central committee of 
meteorologists would sned up air-
planes to lay down smoke screens 
or seed clouds to push the weather 
into the desired mode. But Von 
Neumann had overlooked the pos-
sibility of chaos, with instability at 
every point. (…) 
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 Det kan være relativt nemt at bryde samfundet ned, 
men det kan tage generationer at bygge det op igen? 
 Specielt hvis der finder en lignende udvikling 
sted i flere samfund på én gang, så der ikke er nogen 
at ”støtte sig til”, mens man rejser sig.  
 Så hvis vi skal bruge kaosteorien til noget kon-
kret, så vil jeg sige at den kan give os respekt for de 
komplekse systemer der virker, og vi kan måske end-
da blive bedre til at finde ud af, hvornår vi nærmer os en faseovergang, hvor 
systemet ændrer karakter. Måske vil vi gerne have at systemet ændrer ka-
rakter, og så er kaosteorien et værktøj på én måde, men måske kan vi lide 
systemet som det er, og så kan vi beskytte os selv mod ubehagelige over-
raskelser. – Fortæl om skalafri netværk… 
 Der er ét eller meget få knudepunkter med rigtig 
mange forbindelser og en masse aktører med meget få for-
bindelser. Langt de fleste har måske kun én eller to forbin-
delser. Dét eller de få knudepunkter som har de mange for-
bindelser, dem vil alle nye aktører i netværket gerne stå i 
forbindelse med, for hvis man først står i forbindelse med 
dem, så er man også forbundet med alle andre. Eller i hvert 
fald så mange som muligt af alle de andre. 
 Kan du give et eksempel? 
 Google og de andre søgemaskiner. De er knudepunk-
ter som alle gerne vil stå i forbindelse med på nettet. Hvis 
man vil have at ens hjemmeside skal kunne findes af andre, 
så gælder det om at Google kan finde siden – så er den straks 
i forbindelse med alle andre på nettet. 
 Og hvad er risikoen i sådan et netværk? – Sid-
der du og leder efter tegningen?  
 Den lå ikke, hvor jeg troede den lå, så jeg ville bare 
lige finde den... 
 Jeg vil hellere høre, hvad risikoen er i sådan et 
netværk. 
 Ja, men nu fandt jeg lige det tilfældige netværk! 
 Nemlig. Der er ikke noget system i, hvordan de 
enkelte punkter er forbundet.  
 Men det er der i det skalafri, hvor de alle sammen 
vil stå i forbindelse med det samme punkt. – Og som jeg 
har her! 

Yes, you could change the weather. 
You could make it do something 
different from what it would 
otherwise have done. But if you 
did, then you would never know 
what it would otherwise have done. 
It would be like giving an extra 
shuffle to an already well-shuffled 
pack of cards. you know it will 
change your luck, but you don’t 
know whether for better or worse. 

Chaos 
James Gleick, 1987 

Skalafri netværk – 
kan de bruges til 

noget, eller kan vi 
løsrive os fra dem? 

Dronning Margrethe og prins Henrik 
besøger onsdag de fire kystkommuner 
Greve, Ishøj, Vallensbæk og Brøndby i 
anledning af Strandparkens 25 års 
jubilæum.  
Efter modtagelse i Mosede Havn i 
Greve Kommune kl. 9 bragte besøget i 
formiddag regentparret til Hundige 
Storcenter og en hurtigt smut i Bilka.  

berlingske.dk 
7. sepbember 2005 
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 Så hvordan ødelægger man det skalafri netværk mest effektivt? 
 Ved at ramme knudepunkterne eller knudepunktet. Man ville mere eller 
mindre kunne ødelægge hele internettet, hvis man saboterede søgemaskinerne. Til 
gengæld er det ret ligegyldigt om man rammer tusindvis af de aktører med få 
forbindelser. Det samme gælder, hvis man ville ødelægge et netværk i den virke-
lige verden, økonomien eller biologien for eksempel. Det er naturligvis synd for 
dem, men det ødelægger ikke netværket. Det kan stadig køre videre uden dem. De 
store træer i regnskoven er knudepunkter. Alle andre arter er afhængige af træ-
erne, og når de forsvinder, så forsvinder alle andre arter også. Hvis man ”bare” 
udryddede alle slangerne, så ville det slet ikke have samme effekt. Eller en bestemt 
type flue. 
 World Trade Center? 
 Fordi der var så mange virksomheder over hele verden som var forbundet 
med det, havde det en mærkbar effekt. Hvis 3.000 småhandlende i New York var 
blevet slået ihjel, så havde det naturligvis været lige så stor en tragedie, men det 
havde ikke haft nogen rigtige økonomiske konsekvenser.  
 Men dét ville det have haft i et tilfældigt netværk, hvor de enkelte ak-
tører er ligeglade med, hvem de står i forbindelse med.  
 Den slags netværk er der bare ikke så mange af? Både i økonomi, politik, bio-
logi, kemi og kultur forsøger alle de nye aktører at koble sig på dem der er bedst for-
bundet i forvejen?  
 Det er i hvert fald dem der er bedst forbundet der overlever og ken-
detegner det enkelte skalafri netværk, og dét uanset om du er politiker eller 
parasit i røven på en flodhest. – Hvordan kan vi nu bruge den her viden? 
 Til at sætte os ud over systemet eller udnytte systemet til vores eget bedste? 
 ”System” lyder pludselig så overvældende. Lad os kalde det ”meka-
nisme”.  – Ja, hvordan kan vi udnytte den? 
 Til at beskytte naturen? De skalafri netværk giver en konkret forklaring på, 
hvorfor det er dumt at fælde de store træer – enhver idiot kan jo se at alt andet også 
forsvinder, når vi gør det. 
 Andre ting? 
 Til at få ram på terrornetværkene? Der må sidde 
nogle knuder rundt omkring som vi kan slå ned på i stedet 
for at fange alle mulige små fisk. Det samme gælder narko-
baroner, mafiabander og den slags? 
 Det ville være skønt, hvis det kunne lade sig gøre. Lige netop med 
mafiabander og narko er det formentlig mere effektivt at bremse penge-
strømmen, men man kunne måske også netop se pengene som knudepunk-
tet frem for en bestemt person. Det er jo pengene alverdens bande- og 

I'm telling you there's an enemy that 
would like to attack America, Ameri-
cans, again. There just is. That's the 
reality of the world. And I wish him all 
the very best. 

George W. Bush 
Washington, D.C., Jan. 12, 2009 

politicalhumor.about.com 
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mafiamedlemmer er ude efter, det er dem de vil stå i forbindelse med. Alle 
andre skaffer de jo gladelig af vejen. 
 Bare ikke pengene? 
 Nemlig. Og under alle omstændigheder er det ret ligegyldigt, hvor 
mange småfisk det lykkes politiet at få fingre i, for det påvirker ikke net-
værket overhovedet, det forbliver intakt. 
 Men dét jeg tænker på, er at vores viden om skalafri netværk måske 
kunne bruges til at begrænse selve tilgangen til banderne. Banderne er jo 
interessante for potentielle medlemmer, fordi der er hurtige penge og en 
social struktur, hvor unge mænd kan opnå status blandt ligesindede. – Hel-
lere være en konge eller betroet håndlanger med muligheder for avance-
ment og status blandt gangstere end en taber blandt funktionærer. 
 Det sidste lyder godt nok heller ikke ret sexet! 
 Nej, og det er jo i bund og grund dét som det hele handler om: vores 
abehjerner – især den del af dem der sidder mellem benene – skal tilfreds-
stilles, ellers giver livet ikke nogen mening. 
 Og det giver mening at få et adrenalin-kick ved at kæmpe sig til tops i et ban-
dehierarki og få status og sex og blive et knudepunkt, også selvom resten af samfun-
det anser det for at være kriminelt.  
 Hvis ”resten af samfundet” ikke tilbyder en lige så spændende og lu-
krativ deal, hvis man skal vælge mellem at være dårligt forbundet i det 
store samfund eller tæt på knudepunktet i det lille samfund, så ville det da 
være dumt at vælge det store samfund, ikke? Specielt eftersom der er så 
mange penge i narkohandel.  
 Dét som er forskellen på det store, lovlydige samfund og det lille, 
kriminelle samfund, er tidsaspektet, adrenalinen og knudepunktet. Vil du 
have status, gang i den og adgang til en knudepunkts-alfahan her og nu? 
Eller vil du have status om 5-10 år, når du har taget din uddannelse, har 
fået et arbejde, og dine muligheder for selv at blive knudepunkt for noget 
ligger i skolebestyrelsen, kortklubben, sladdernetværket på arbejdsplad-
sen og nede på bæverdingen eller omkring vandpiben. – Det rykker ikke 
rigtigt, vel? 
 Ikke for en teenager, i hvert fald. 
 Nej, det kræver nemlig modenhed at kunne se 
det herlige i dét scenarie. 
 Så du siger at vi kan bruge de skalafri netværk til… 
hvad? 
 Til at analysere vores sociale fællesskaber og sikre os at der ikke er 
nogen der evigt og altid og hver gang hænger og dingler ude i periferien af 

President Barack Obama and Vice 
President Joe Biden often have 
lunch together, but not usually at 
a place called Ray's Hell-Burger. 
(…) 
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vores fællesskaber med kun en enkelt eller to forbindelser. For dét er der  
ingen status i. 
 Pengene i narkohandel kan det lovlydige sam-
fund ikke konkurrere med, men vi kan blive bedre til 
målrettet at inkludere mennesker, uanset hvor vi be-
finder os: på arbejdspladsen, studiet, skolen, i nabo-
laget, you name it. Og først og fremmest handler det 
om at os med de mange forbindelser bliver os vores 
ansvar bevidst og målrettet sørger for at tage forbin-
delse – i bogstaveligste forstand – til dem i periferien.  
 Forestil dig at integrations- og socialministerierne blev mobile og kon-
sekvent blev flyttet derhen, hvor der var flest integrationsproblemer og so-
ciale problemer: at selveste ministrene kom på arbejde blandt de borgere i 
periferien af samfundet som har de største problemer med at få fodfæste. 
Hvis integrationsknuden over alle integrationsknuder og socialknuden over 
alle socialknuder rent faktisk arbejdede derude, hvor virkeligheden skaber 
alle udfordringerne; hvis ministre og embedsmænd skulle ned og hente fro-
kost på den lokale pølsevogn eller kebab og lige fik sig en sludder med 
naboerne et par gange om ugen. – Ville dét sige ”ligeværdighed og anerken-
delse”, eller ville det ikke sige ”ligeværdighed og anerkendelse”?  
 Hvis Obama kan, så kan Hornbech og Jespersen 
også?6 
 Måske ville ministrene endda blive så integre-
rede i det lokale miljø at de bare for deres egen per-
sonlige nysgerrigheds skyld dukkede op til et af de 
lokale kulturarrangementer og fik sig en helt ufor-
mel, medmenneskelig sludder for en sladder med mennesker som går i den 
evige overbevisning at magten i samfundet er helt uden for deres 
rækkevidde. – Og forestil dig at vi så i øvrigt afskaffede ordet ”integration” 
og kaldte det ”ministeriet for kulturelt fællesskab”.  
 Fordi? 
 Fordi ”integration” altid betyder at ”nogen” skal integreres i ”noget 
andet” – der er én gruppe som er de rigtige, og så er der de andre som skal 
modificeres, så de kan passe ind. Dét vi kalder integration, er en løgn. Dét vi 
mangler og dét vi er nødt til at skabe, er en tovejsproces, hvor vi skal skabe 
et nyt fællesskab. Eller flere. Verden er bare ikke længere som den var for 40 
eller 50 år siden, og den bliver det heller aldrig igen. 
                                                 
6 PS: Knallhatt her referer til to a datidns minister: ”integrationsministern”—it seems to have been a very 
highly profiled ministerium at the time—og indrigsministern. 

Whatever the reason, the White 
House power lunch Tuesday was 
held at an Arlington, Va., strip-
mall eatery known for 10-ounce 
burgers that cost $6.95. 
"There's still some debate among 
press on exactly what Obama 
ordered," the media pool reported 
from the scene, "since it was hard 
to hear. He definitely had a burger. 
I heard him say 'basic cheese-
burger, medium well.' But some-
one else heard him say 'Swiss 
mushroom burger.' " 

 
Biden ordered a Swiss cheese 
burger with jalapeno peppers. And 
talk about transparency: He paid 
for his order separately. 
They were out and back in less 
than 45 minutes -- a presidential 
motorcade helps in that regard. 

www.chicagotribune.com/news 
May 6, 2009 
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 Faseovergang? 
 Generationer af faseovergange! Hvis vi ikke accepterer dét, hvis vi 
ikke accpeterer forandringen, så begår vi samme fejl som Platon, Hegel og 
Marx. 
 Og så ved vi godt, hvor det ender? – Vi kunne også lade dronningen flytte 
ud til periferiborgerne! 
 Dét ville være anerkendelse! Hun er jo sådan set på lønningslisten for 
os alle sammen, så det ville vel kun være rimeligt, hvis hun var med til at 
udgyde lidt anerkendelse og styrke forbindelserne ude i de tyndere egne af 
netværket. Det er jo ikke nødvendigvis alle der kan komme på havnen den 
dag Dannebrog lægger til. – Eller måske kunne Christian og Isabella komme 
i en tosproget børnehave og blive sprogtestet ligesom alle andre. 
 Jeg mente det som en joke. 
 I know. Men det behøvede det jo ikke at være. Hvorfor går Nicolai og 
Felix på Krebs Skole, og ikke på den lokale kommuneskole? De bor jo ikke 
ligefrem i et fattigkvarter, så det kan vel ikke være fordi de er bange for at 
kommunale klassekammerater ville rende og stjæle lysekronerne, hvis de 
kommer med hjem at lege? – Nå, dét var de skalafri netværk. Fortæl om 
kompleksitet. 
 Vil du ikke nok? Ellers skal jeg bladre tilbage i mine 
noter for at finde ud af, hvad de hedder de der elementer du 
siger kompleksiteten består af… 
 Coevolutionær diversitet, strukturel dybde og 
capturing software. – Hvis jeg siger ”coevolutionær 
diversitet”, hvad siger du så? 
 At for at der kan opstå kompleksitet, så skal tingene 
udvikle sig i samspil med hinanden? Elementerne i et sy-
stem, uanset om det er økonomi eller biologi, eller hvad det 
nu er, skal interagere med hinanden, så de udvikler sig i 
takt med hinanden og er tilpasset hinanden. 
 Hvis systemet skal fungere. Hvis man har et system – det kan være et 
økonomisk system, et biologisk eller et socialt system – og man introducerer 
nye enheder eller ”spillere” i systemet, og de ikke har udviklet sig coevolu-
tionært sammen med systemet, så passer de ikke ind, og så kan de lave en 
masse ravage i systemet. 
 Krokodiller i Utterslev Mose? 
 Som er dét man kalder en biologisk invasion, 
og det ville hverken være godt for krokodillen eller 
for Utterslev. – ”Strukturel dybde”? 

Kompleksitet – kan vi 
lære noget, og kan vi 
gøre noget ved den? 

”Small worlds” are a generic 
property of networks in general. 
Short separation is not a mystery of 
our society or something peculiar 
about the Web: Most networks 
around us obey it. It is rooted in 
their structure—it simply doesn’t 
take many links for me to reach a 
huge number of Webpages and or 
friends.  

 

The small worlds are rather 
different from the Euclidean world 
to which we are accustomed and in 
which distances are measured in 
miles. Our ability to reach people 
has less and less to do with the 
physical distance between us. 
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 Er det det samme som specialisering?  
 Ja. Fortæl… 
 I komplekse systemer overlever enhederne i konstant konkurrence ved at blive 
mere og mere specialiserede eller ”bedre og bedre” på lige netop deres område? 
 Og specialiseringen sker gennem hvilken proces? 
 Proces? 
 Gennem udfyldning af nicher. Højkomplekse 
systemer har en masse nicher, hvor den enkelte kan 
finde lige netop sin chance.  
 Lavkomplekse systemer har ingen nicher? – Et afri-
kansk landsbysamfund, hvor alle laver det samme, har ikke 
nær så mange nicher som et højteknologisk kommunika-
tionssamfund, hvor alle laver noget forskelligt? 
 Hvis alle i landsbyen er vant til at bage deres eget brød, pløje deres 
egen mark, reparere deres egne sko og-så-videre-og-så-videre, så er der ikke 
ret mange muligheder for at åbne sin egen lille biks og specialisere sig i cof-
fee to go eller noget som helst andet. Først i det øjeblik landsbyen får en smed, 
for eksempel, er der mulighed for eksempelvis at hente brænde og jern til 
ham eller levere hammerskafter.  
 Men hvis man lægger en kæmpe, højteknologisk 
hammerfabrik i udkanten af landsbyen, så er der for stor 
kompleksitetsforskel mellem landsbyen og fabrikken, for stor 
forskel til at de lokale kan fylde den niche ud som ligger 
mellem dem? – Kan man sige at nichen er meningsløs? 
 Det kunne man godt. 
 Sagde du ikke også at kompleksitet opstår ud af det 
forhåndenværende søms princip? 
 Det kunne jeg godt have fundet på. 
 Den coevolutionære diversitet og den strukturelle dybde, specialiseringen, 
bygger oven på dét der er i forvejen, og det ville en stor fabrik ikke gøre i en afri-
kansk landsby. 
 Man tar, hvad man har! Sandt. – Og så var der en faktor som var nød-
vendig for at enhederne i systemet overhovedet kan udnytte de nicher der 
er og skabe mere kompleksitet. 
 Hjælp…! 
 Kommunikation mellem enhederne. I økonomien og blandt menne-
sker generelt handler det om jernbaner, telefoner og infrastruktur i det hele 
taget, i biologien handler det om udveksling af eksempelvis vand, ilt og kul-
dioxid. 

Discovering common acquaintances 
with perfect strangers on 
worldwide trips repeatedly reminds 
us that some people on the other 
side of the planet are often closer 
along the social network than 
people living next door. 

Navigating this non-Euclidean 
world repeatedly tricks our intu-
ition and reminds us that there is a 
new geometry out there that we 
need to master in order to make 
sense of the complex world around 
us. 

Linked 
Albert-László Barabási, 2002 
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 CO2? 
 Også kaldet, ja. Dyrene udskiller CO2 som træerne har brug for til bla-
denes fotosyntese, og som sammen med jord, vand og lys er materiale til 
planternes vækst og blomster og frugter som dyrene så spiser. – Dyr og 
planter er produkter af hinanden, og derfor er der biologisk diversitet; co-
evolutionær diversitet. 
 Men når vi nu har fået øje på de mekanismer som kendetegner sunde 
komplekse systemer, hvad kan vi så lære af dét? 
 At vi skal løse problemer på nye måder, så vi tager højde for at vi ikke øde-
lægger de systemer som vi forsøger at ”forbedre”? 
 Hvis vi tager den afrikanske landsby – men det 
kunne formentlig lige så godt være en af dem på Lol-
land – så ville den bedste hjælp formentlig være at 
bistå med infrastruktur og projekter der skaber nicher. 
Ikke projekter der skaber resultater, men at forbedre 
mulighederne for kommunikation, og at iværksætte 
projekter der skaber nicher, som det så er op til folk 
selv at fylde ud.  
 Vi kan ikke redde det afrikanske kontinent, de 
må redde sig selv, men vi kan skabe nogle af de for-
udsætninger som mangler, for at folk selv kan få fin-
geren ud og bygge deres økonomi og et moderne 
samfund op. Og her kan vi betjene os af kompleksi-
tetsteorien, så vi sikrer os at både nicher og kommunikationsmidler passer i 
kompleksitetsniveau til dét som findes i forvejen. 
 På Lolland ville det formentlig være en god idé 
at lave gratis bredbånd, lyntog til København, Ham-
borg og Berlin, og så skabe 2-3 institutioner som kun-
ne facilitere iværksættere. Eksempelvis kunne man 
gøre sig til kommunen der indførte gratis kontorer, 
mødefaciliteter, bogføring og revisorbistand til alle 
virksomheder med max to medarbejdere.  
 I Afrika ville noget lignende gøre underværker, 
og det samme ville billige mobiltelefoner, cykler, ban-
ker, retsvæsen, alfabetisering og nogle ordentlige veje. 
Det ville formentlig gøre mere for kontinentet end alverdens godhjertede 
hjælpeprojekter har gjort de seneste 50 år tilsammen. Forskellen på mikro-
lån og alle de megalomane projekter som Verdensbanken og andre overstat-
lige organisationer har påduttet alverdens fattige er jo at mikrolånene pas-

For det afrikanske kontinent har 
oplevet et boom i mobiltelefon- 
brugere, og Kenya er ingen und-
tagelse. Overalt kæmper store 
reklameskilte med de nyeste 
mobiler fra Samsung, Ericsson og 
Motorola om opmærksomheden. 
Undersøgelsen "Opportunities in 
the African Mobile Sector" fra det 
britiske Portio Research forudser, 
at mellem 2006 og 2011 vil helt op 
til 265 millioner nye afrikanske 
mobilabonnenter myldre ud mel-
lem de 113 millioner, der er på 
kontinentet i dag. Rapporten slår 
fast, at Afrika mellem 2004 og 
2005 kunne prale af at være det 
hurtigst voksende mobilmarked i 
verden. 

Hvis den opadgående kurve 
holder, vil der i 2011 være 378 
millioner mobilbrugere i Afrika; en 
vækst på 22 procent. Og det er 
langt fra lige meget, hvilken telefon 
man hiver op af lommen. Ifølge 
Patricia Jumi bruger velhavende 
kenyanere op til 10.000 kr. på en 
smart phone, en mobiltelefon med 
indbygget computer så der er 
minitastatur, e-mailfunktion og 
touchscreen. 

dengodehistorie.um.dk 
september 2009 
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ser i kompleksitetsniveau til de samfund som de skal styrke, mens de store 
forkromede projekter gang på gang har slået mere i stykker end de har byg-
get op. 
 ”Vi skaber nicherne, du fylder dem ud!”-agtigt? 
 ”Vi skaber infrastrukturen, hvis du vil have mad på bordet, må du 
selv få grabberne op af lommen!”.  
 Dét jeg tænker på, er om man ligefrem kan gå ind og ”kunstigt” skabe 
erhvervsmæssige nicher som kan ligge og friste til udfyldelse. Det ville ab-
solut være værd at forsøge: man kunne etablere hjælpeprojekter eller offent-
lige projekter der har som formål at de lokale bliver underleverandører af 
produkter som de også kan sælge andre steder. Det er vanskeligt at forestil-
le sig i vores samfund, men det kunne måske lade sig gøre i udviklingslan-
de. Men så ville forudsætningen være at projektet sørgede for at lade under-
leverandørerne konkurrere med hinanden om opgaverne, så de specialise-
rede sig og dygtiggjorde sig og de dermed ville skabe bedre produkter der 
opnåede en kvalitet, så de kunne eksportere deres produkt til andre steder 
også.  
 Fordi de ville stå med et bedre produkt på grund af deres indbyrdes konkur-
rence? 
 Og det ville så også forudsætte at ”hjælpeprojektet” kun købte varer 
eller ydelser fra den enkelte leverandør i et omfang, så han havde kapacitet 
til at producere til andre også. Måske skulle man endda sørge for kun at 
købe, så den enkelte leverandør lige nøjagtigt ikke kunne få det til at løbe 
rundt for at tvinge dem til at finde andre kunder også. 
 Men ville det ikke være umuligt at få til at fungere i praksis? 
 Det ville det formentlig. Og almen korruption ville kunne slå det ihjel 
på en formiddag. Medmindre man netop gjorde antikorruption til en del af 
projektet og eksempelvis lagde alle aftaler på en side på nettet, så enhver 
kunne tjekke diverse beløb og aftaler.  
 Det ville immervæk være et interessant eksperiment, og det ville være 
en helt anden måde at gå til ulandsbistanden på. For det ville spille med de 
processer der er i verden i forvejen i stedet for at gå imod dem. – Og så kan 
det jo stort set umuligt blive ringere end alle de mange projekter vi allerede 
har kastet i nakken på Afrika de seneste 50 år!  
 Uden at løse kontinentets problemer overhovedet! 
 Så det var måske alligevel værd at forsøge. Eventuelt kunne man 
vælge ét land at udføre eksperimentet på – fra top til bund i samfundet – og 
når det så var lykkedes, så ville de andre lande se på det med misundelse.  
 Og gøre ligeså? 
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 Forhåbentlig. 
 Det ville give initiativerne et free ride i stedet for en masse indbyg-
gede forhindringer, sådan som det har været kendetegnende for det meste 
af det vi har præsteret. Under alle omstændigheder må vi blive bedre til at 
sørge for at diverse indgreb og ”hjælp” passer bedre til dét som findes i 
forvejen, og at hjælpen kommer til at tage udgangspunkt i de færdigheder, 
værdier og traditioner som de berørte mennesker har i forvejen. Ellers er det 
simpelthen spildt! Plus at det jo altså heller ikke – som du selv sagde – giver 
mening for de mennesker det hele handler om; nicherne bliver meningsløse, 
og dét er måske i virkeligheden kernen i problemet: vi tager kun de nyheder 
til os som giver mening for os, og det er som regel kun de coevolutionære 
nyheder der giver mening. Netop fordi de udspringer af de erfaringer vi har 
i forvejen. 
 Ret simpelt, i virkeligheden? 
 Det burde være logik for burhøns. Det er bare så vanskeligt at sætte 
sig ind i, hvad der giver mening for andre mennesker – specielt dem i en 
overvejende analfabetisk kultur på den anden side af Sahara – og derfor 
render vi og planlægger ud fra vores egne behov, ikke behovene hos dem vi 
gerne vil hjælpe. – Hvilket leder os hen til endnu en ting som man kan bru-
ge kompleksitetsteorien til, og det er pædagogikken. 
 Så man kun underviser i dét der giver mening? 
 Og som er dét der lige nøjagtigt ligger på kan-
ten af dét folk ved i forvejen. 
 Verden står over for en gigantisk undervis-
ningsudfordring. Dels er der alle analfabeterne som 
helt fundamentalt skal lære at læse og skrive, men 
der er jo også alle dem der kan læse, men som kun har én bog at læse i, og 
som ikke er vant til at forholde sig kritisk til tekst og til information. Det vil 
sige at de skal lære at reflektere. Og dertil kommer så at med den tekno-
logiske udvikling er demokratiet meningsløst, når flertallet af borgerne ikke 
kan forholde sig til konsekvenserne af eksempelvis nanoteknologi og bio-
teknologi, når folk ikke kan betjene en computer eller skelne skæg fra snot 
på internettet.  
 Det er igen refleksionen og den kritiske tænkning der mangler? 
 Plus et vidensfundament som man kan holde ny information op i for-
hold til, så man ikke tilegner sig en masse vrøvl og løgn. Verden skriger på 
oplysning, og en af forudsætningerne for at løse det problem er undervis-
ning og pædagogik. Og her mener jeg så at vi måske kunne bruge komplek-
sitetsteorien. 

Kompleksitet og 
pædagogik 

Ett talesätt är att bildning är det som 
bliver kvar när man glömt vad man lärt 
sig. Men är inte detta en paradox? Hur 
kan det vara någon kunskap kvar när 
man glömt den? 
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 Dét som læring i høj grad, overordnet set hand-
ler om, er jo at vi udfylder huller i vores viden – ni-
cher om du vil. Vi specialiserer os ved at gøre vores 
viden mere og mere detaljeret, og hvis vi render ind i 
ny viden som er alt for detaljeret og dermed kompleks 
i forhold til den viden vi har i forvejen – hvis du går i 
tredje klasse og pludselig bliver stillet over for en 
andengradsligning – så giver den nye viden ikke me-
ning. Men hvis den nye viden passer ind eller ligger 
blot en lille smule ud over, hvad vi forstår i forvejen, 
så lærer vi noget nyt, fordi det nye giver mening i 
forhold til det gamle. 
 Og hvis vi går på universitetet, og nogen kommer med tredjeklasses pensum 
og lærer os at dividere, så keder vi os, fordi det slet ikke er komplekst nok? 
 Så vi kan bruge kompleksitetsbegrebet til at sige noget om, hvad folk 
er parat til at lære, og hvis vi koblede kompleksitetsteorien med konceptet 
om memerne og memplexerne, som vi gjorde i går, så kunne man måske 
ligefrem udvikle nogle helt nye pædagogiske værktøjer, simpelthen fordi 
det giver nogle nye måder at formulere udfordringerne på. 
 Man kunne formulere eksisterende viden som niveauer af memetisk komplek-
sitet? 
 Vi har talt om memplexerne som skalafri netværk af memer: der er 
knudepunktsmemer som giver ekstremt stor mening for os – mad, religion, 
barnelærdom, kulturelle vaner, vaner i det hele taget. De ting vi er blevet 
flasket op med som børn, ligger dybt i os, og ny lærdom der kan relateres til, 
dét er mere meningsfuld end ting der ikke kan relateres til dét. Eksempelvis 
vil religiøse mennesker i langt højere grad suge viden til sig der bekræfter 
deres religiøse verdensbillede, end viden der ikke bekræfter deres religiøse 
verdensbillede. 
 Kreationisternes forhold til Darwin for eksempel? 
 Som nok er det største og mest grelle eksempel 
for tiden, ja. Hvis folk der er flasket op med at Biblen 
er en bog med historiske fakta, skal tilslutte sig læren 
om evolutionen, så er det massive synaptiske poten-
tialer i hjernen der skal ignoreres, og tilsvarende 
mængder nye der skal bygges op. Dét er hårdt! Det er knudepunktsmemer 
der skal forkastes og aldrig bruges mere i samme kontekst, det vil sige: hjer-
nen skal fysisk wires om. 

 

Förklaringen i paradoxen ligger i det 
synsätt vi vanligtvis tillämpar på be-
greppen ”kunskap” och ”information”. 
Dessa begrepp är abstrakata och för 
att göra dem mer handfasta använder 
vi, utan att märka det, bildspråk när vi 
talar om dem. Den dominerande 
metaforen för information är att den 
överförs från ”sändare” till ”mottagare”. 
Informationen som man vill ”överbrin-
ga” förpackas i ord eller bild, packas 
upp av mottagaren och ”lagras” som i 
en byrå. Informationen överförs i form 
av någon ”kod” som kan vara vanligt 
språk eller en kod i en dator. Med-
delandet finns där oberoende af 
mottagaren och skall bara ”tas emot” 
och ”avkodas” av denne. 

Att lära sig något innebär enligt detta 
synsätt att man lagrar informationen 
någonstans. Man ”har” information på 
samma sätt som man har skor i 
garderoben och äpplen i källaren. Att 
glömma något betyder följaktligen att 
det ”tas bort” ur lagret. Därför låter det 
absurt att säga att bildning är vad som 
bliv kvar när man glömt allt. 
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 Og ikke nok med dét, hjernen er også vores mest 
energislugende organ, så det kommer til at koste nogle ka-
lorier? 
 Plus den smerte der ligger i at erkende at man 
har gået hele sit hidtidige liv og taget fejl. Det gør 
ondt! På samme måde gør det ondt, hvis man er vokset op med visse kul-
turelle vaner som man har det godt med, og man pludselig, mod sin vilje, 
ikke længere kan praktisere dem. Det være sig juleaften eller hovedtør-
klæder. – Forestil dig den psykiske ubalance der ville opstå i vores egen 
nation, hvis vi pludselig forbød alle at gå juleamok hele december måned! 
 Specielt, hvis resten af verden stadig fejrede højtiden? – Gaveorgiet? 
 For slet ikke at sige risalamande. – Det ville være interessante absti-
nenser!  
 Læring der går imod vores kæreste og mest dyrebare memer, er altså 
oppe mod hårde odds. Vores følelser og alt, hvad der er os ”helligt”, stritter 
imod.  
 Men netop derfor mener jeg også at kompleksitetsteorien – og de ska-
lafri netværk – kan være gode værktøjer i forbindelse med pædagogikken, 
fordi vi kan bruge den til at sige noget om, hvor de mest komplekse og de 
mindst komplekse memplexer befinder sig i en given kultur og for en given 
gruppe af elever, og så kan man tilrettelægge indholdet efter, hvordan det 
bliver mest meningsfuldt. 
 Hvordan dét? 
 Hvis vi tager kreationismen og Darwin, så skal 
man ikke starte med at sige at vi nedstammer fra aber-
ne. Der er et fundamentalt videnshul et andet sted 
som skal lappes først, nemlig den manglende forstå-
else for, hvad videnskab er. Eller sagt på en anden måde: Hvad er forskellen 
på tro og viden? – Hvad er forskellen på tro og viden? 
 Tro er subjektiv, viden er objektiv? 
 Men hvordan har du fastlagt at viden er objektiv? 
 Gennem undersøgelse og tests, religionen tester ik-
ke, den tror kun? 
 Hvad var det vi lige sagde om forskellen på det 
religiøse og det videnskabelige? 
 Det videnskabelige har alting til debat, det har religionen ikke? 
 Viden kan efterprøves af andre, og vi kan vende og dreje præmisser-
ne for vores resultater i fuld åbenhed, religionens påstande kan ikke efter-
prøves, og kun sjældent debatteres.  

 

Min lösning av paradoxen är att 
bildning består i de mönster man har 
tagit till sig. Mönstret kan finnas kvar 
även om de fakta som byggde upp det 
har glömts bort. Mönstren är viktigare 
än faktakunskap eftersom de kan 
användas för att lösa nya typer av 
problem. 

Den stora fördelen med att se ett 
mönster är när man ger eleverna 
förståelse genom att få dem att se 
mönster de inte har någon møjlighet 
att se själva. Att undervisa är att visa 
under. 

Den stora fördelen med att se ett 
mönster inom ett kunskapsområde är 
att man kan tillämpa det på nya 
problemställningar. En elev som har 
förstått ett samband kan inte bara 
svara på frågor som hämtas direkt ur 
läromaterialet utan kan använda det i 
andra typer av uppgifter. 
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 Hvis vi gerne vil kreationismen til livs – og det 
bør vi ville, for den er dødsensfarlig, fordi den hæm-
mer en række nødvendige politiske handlemuligheder 
i den virkelige verden, så det er ikke bare et teoretisk 
spørgsmål – hvis vi vil kreationismen til livs, så ligger den pædagogiske 
opgave altså i første omgang i at gøre folks forståelse af videnskaben og den 
videnskabelige proces mere detaljeret – det vil sige: kompleks. Når dét så er 
lykkedes, så kan man begynde at sætte bibelske beretninger op over for 
videnskabelige iagttagelser, og så kan man forhåbentlig undervise i Dar-
wins lære og de konsekvenser som den nødvendigvis har og må have. Men 
ikke før. 
 Og dét kan vi bruge kompleksitetsteorien til? 
 Ja. For hvis der er højkompleks tro på Biblens 
tekst og lavkompleks viden om, hvad videnskab er, 
så kommer videnskaben til kort. Hvad det mindst 
komplekse memplex altid vil gøre i en saglig debat.  
 Det er først i det øjeblik tilstrækkeligt mange 
mennesker med en lavkompleks overbevisning ser 
sig sure på alle dem med en højkompleks overbevisning eller højkompleks 
viden, og de kompleksitetsfornægtende beslutter sig for at nu er det OK at 
gribe til vold, at den lavkomplekse overbevisning kan vinde. – Eller: de be-
høver jo ikke være ret mange. En enkelt hjernedød idiot kan jo sagtens 
smadre klassens nørd på vej hjem fra skole uden de større problemer. 
 Vi kan altså koble kompleksitetsteorien til vores viden om memerne, 
og så kan vi sige noget om, hvor det vil være mest oplagt at sætte ind med 
undervisning, hvis den skal give mening og sidde fast. 
 Hvordan forestiller du dig at det her ville se ud, hvis det var religiøse eller 
ideologiske diktatorer der greb til den slags ”pædagogiske metoder”? 
 Slemt. Grimt. Stalin ville have elsket det. – Men det ville han jo med 
det meste af den nye viden og teknologi som vi skaber for tiden. Vi kan 
stort set ikke opfinde noget som Stalin og Mao og Hitler ikke ville have 
elsket at lægge deres klamme hænder på. Men derfor er det jo også så meget 
desto vigtigere at vi tager os selv seriøst som borgere i et demokrati og ser 
at få fingeren ud og vælger, hvordan vi gerne vil have at verden kommer til 
at se ud fremover. Og her er pædagogikken et væsentligt værktøj. 
 Fordi vi er afhængige af oplysning og dannelse? 
 De er vores eneste redning! Og dét som vi kan, men som totalitære 
styrer har umådeligt vanskeligt ved, det er at vi kan konkurrere på fornø-
jelse. Det er simpelthen sjovere at leve i et oplyst, åbent demokratisk sam-

 

Ju djupare förståelse, desto mer kan 
man generalisera sin kunskap. En elev 
som har förstått är också mycket bättre 
på att förklara ett kunskapsområde för 
andra. Med andra ord, den som har 
förstått kan undervisa. 

Hur ska man då kunna hjälpa en elev 
att upptäcka de relevanta mönstren 
inom ett kundskapsområde? Enligt 
den konstruktivistiska synen på 
lärandet, i Piagets efterföljd, behöver 
eleverna inte någon hjälp att se 
mönstren utan de kommer att hitta 
dem själva om man bara förer dem 
med det rätta materialet. 

Den meninssökande människan 
Peter Gärdenfors, 2006 
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fund, og dét skal vi benytte os af! Også i forbindelse med pædagogik, og 
også i forbindelse med kompleksiteten og de skalafri netværk. 
 En anden ting som er meningsfuld, er nemlig at lære alt dét som sim-
pelthen bare er sjovt. Men det er jo vidt forskelligt fra person til person, 
hvad vi synes er sjovt: at drible en bold, at tegne og male eller at øve sig på 
sin saxofon, eksempelvis. Til gengæld går den slags ting der giver et følel-
sesmæssigt kick, hurtigt hen og bliver et memetisk knudepunkt, og al ny 
lærdom der kan kobles til dét, virker derfor spændende! 
 Så hvis du skal lære en fodboldfan at regne, så skal matematikken relateres til 
fodbold? 
 Dét har ordentlige regnelærere gjort i generationer! Nogle gange mere 
vellykket end andre. Men ikke desto mindre er det et gammelt, pædagogisk 
trick. – I nyere udgave har det så medført matematikbøger der reklamerer 
med navngivet slik, for ”det kender børnene jo”. Ja, men de kender også 
kæledyr og rigtig mad og sjove oplevelser, og dem kan man lige så godt 
bruge som matematiske eksempler. 
 Men dét som jeg egentlig vil frem til, og dét som især gør læring sjov, 
det er en helt tredje ting, og det var dét vi talte om i går: udvidelsen af det 
memetiske netværk lige ude på grænsen af, hvad man ved eller kan finde 
ud af i forvejen.  
 Sagde du ikke et eller andet i går om at vi er memnetværksudvidelses-junkier? 
 Jo. Aha-oplevelser og sejrsfølelsen ved at forstå noget nyt er simpelt-
hen dejligt! Oplevelsen af at have fået en ny erkendelse giver børn et kæm-
pe kick! – At se sådan en 6-7-årig som har kæmpet med bogstaverne styk 
for styk, og som pludselig knækker koden til at læse, det er simpelthen et 
vidunderligt øjeblik! Desværre bliver vi – ligesom med alle andre kicks – 
mindre følsomme over for oplevelsen med årene, men sådan behøvede det 
jo ikke at være. For når det drejer sig om vores selvvalgte hobbies, så elsker 
vi jo at gøre os dygtigere. Selv små forbedringer i at spille bridge, golf eller 
trompet gør os jo lykkelige! 
 Men er det alligevel ikke sjovere at sidde og spise eller købe nye sko? 
 Jo, så længe det varer. Og under forudsætning af at du fra tid til an-
den har nogle aha-oplevelser og lærer og oplever noget nyt. Hvis du kun 
købte sko, eller du kun sad og åd, så ville det jo heller ikke være sjovt i 
længden. Læring forbliver sjovt – i hvert fald når vi oplever læring som en 
interessant oplevelse – netop fordi det i sin natur rummer noget nyt. Læring 
der ikke lærer os noget nyt, er jo ikke læring, det er kedelig spild af tid. 
 Al ny viden og alle nye færdigheder som vi skal tilegne os, lærer vi 
altså bedst, hvis det nye på en eller anden måde kan stå i forhold til de ting 
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der betyder mest for os i forvejen, de ting som vi også er følelsesmæssigt 
forbundet med.  
 Men ny viden der har med skole eller arbejde at gøre, står sjældent i 
direkte forhold til vores følelser og de allermest vigtige eller betydningsful-
de ting i vores liv. Det er ofte abstrakte ting eller færdigheder som vi måske 
først får brug for flere måneder eller år senere. 
 Og derfor giver det ikke altid mening?  
 Men det kunne det måske komme til, hvis vi blev bedre til at finde ud 
af, hvor folks ”grænseviden” befinder sig, og hvad de i forvejen brænder 
for. Og i den forbindelse mener jeg at kompleksitetsteorien koblet med me-
merne og de skalafri netværk burde kunne gøres til et analytisk værktøj der 
siger noget om, hvad folk er parat til at lære, og hvad de vil opleve som 
spændende nyheder lige ude på grænsen af dét de ved i forvejen. 
 Kunne man kalde det ”læringspotentiale”, ligesom vi talte om klaroverheds-
potentiale i går; dét som vi ellers kalder intuition? 
 Det kunne man udmærket.  
 I stedet for dét som enten er for komplekst og dermed uforståeligt, eller som 
allerede ligger på rygraden og som så er kedeligt. – Jeg kan faktisk ret godt lide den 
der formulering med at læring er udfyldning af nicher. 
 Vi har da vist også fået udfyldt et par stykker her de seneste par dage! 
 Det er ikke småting der har ligget i periferien af mine memetiske netværk! 
 Sjovt eller kedeligt? 
 Slidsomt – på den spændende måde. 
 Godt. Du skulle jo nødigt gå herfra og føle at det havde været spildt. 
Så havde jeg jo også siddet og spildt min tid. 
 Bortset fra at det hele jo altså ligger og bliver optaget på maskinen her, og 
resten ligger hjemme på min computer nu.  
 Så mangler der bare at komme en eller anden galning og aflytte samt-
lige 50 timer, og så er vi ikke alene? 
 Thomas sad da og lyttede i morges… 
 Du er frit stillet til at lægge det hele på nettet, hvis du vil. 
 Du vil ikke? 
 Du må for den sags skyld gøre med det, præcis hvad du vil. Bare du 
siger, hvor du har det fra. – Nå, det var tre af de processer som ligger ”om-
me bag det hele”: kaosteorien, de skalafri netværk og kompleksiteten med 
dens coevolutionære diversitet, den strukturelle dybde og behovet for kom-
munikation mellem enhederne. – Og så ”capturing software”, selvfølgelig, 
som handler om at komplekse systemer udnytter mindre komplekse enhe-
ders mekanismer eller ”software” til deres egen fordel. 



 126 

 Som når vi bruger diverse naturlige svampe til at lave ost for os? – Og det er 
i virkeligheden lidt det samme du er inde på, når du siger at vi skal udnytte proces-
serne i stedet for at gå imod dem? 
 Præcis. – Hvilke andre processer eller ”udviklingsskabeloner” har vi 
mere talt om? 
 Elliott-bølger. 
 Fortæl. 
 Hvorfor vil du ikke selv udgive alt det du ved; alt det 
vi har siddet og talt om? – Hverken som bog eller på nettet?  
 Fortæl nu bare: Elliott! 
 Du har slet ikke svaret hele ugen… 
 Hvis vi nogensinde kommer ud herfra, så vil 
jeg overveje at uddybe standpunktet. – Elliott-bølger! 
 Gode tider afløser dårlige tider – og omvendt. Det 
går op og ned, men dét som Elliott opdagede… – Du er 
utålelig! Og det er ikke nødvendigvis en formildende om-
stændighed at du er gammel og grim!  
 Jeg tror aldrig jeg har antaget at det var ”formil-
dende”. Så vidt jeg husker, har jeg kun kaldt det ”en fordel”. Fortæl! 
 Hvad hed han til fornavn, Elliott? 
 Ralph. 
 Det som Ralph Elliott opdagede, det var at op- og nedturene fulgte et møn-
ster. Og mønsteret byggede på fibonnacci-tallene. Var det børskrakket i 1929 der 
inspirerede ham? – Han var revisor, ikke? 
 Jo. På et tidspunkt var han vist endda statsrevisor i Nicaragua.  
 Dét han opdagede, var at de op- og nedture der var i aktiemarkedet 
op til krakket, de havde en struktur med 1, 2, 3, 5 og 8 som gennemgående 
antal op- og nedture der fulgte hinanden.  
 Og som stemte overens med Fibonacci-tallene? 
 Nemlig. Men der er en anden ting som er mindst lige så interessant 
med Elliott-bølgerne, og den hænger sammen med kaosteorien… 
 Der er op- og nedture inden i større op- og nedture. Det er fraktalt opbygget; 
mønstret gentager sig selv inden i sig selv. Mens man oplever en nedtur, kan hele 
systemet reelt være på vej op, ligesom hele økonomien overordnet set kan være ved 
at gå rabundus, mens man oplever en lille optur. Og med Elliotts opdagelse kan 
man så se, om den aktuelle op- eller nedtur er en del af en større trend, eller det bare 
er et periodemæssigt udsving. 
 I teorien, i hvert fald. Hvis man kunne analysere de her op- og ned-
ture og forudsige, hvornår den næste op- eller nedtur kom, så ville det jo 

Elliott-bølger 
No truth meets more general accept-
ance than that the universe is ruled by 
law. Without law, it is self-evident 
there would be chaos, and where 
chaos is, nothing is.... Very extensive 
research in connection with... human 
activities indicates that practically all 
developments which result from our 
social-economic processes follow a 
law that causes them to repeat 
themselves in similar and constantly 
recurring serials of waves or impulses 
of definite number and pattern... The 
stock market illustrates the wave 
impulse common to social-economic 
activity... It has its law, just as is true of 
other things throughout the universe. 

The Wave Principle 
Ralph Elliott, 1938 
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være så nemt – bortset fra at så ville man jo gribe ind i selve systemet, og så 
skulle vi lige pludselig til at vælge, hvordan vi så bedst kunne gribe ind, og 
dét ville selvfølgelig påvirke udviklingen, og folk ville begynde at reagere 
på selve indgrebne, og de reaktioner ville få en kollektiv effekt, og den kol-
lektive effekt ville afstedkomme sin egen Elliott-bølge – for det er dét som 
kollektive handlinger ifølge Elliott-teorien gør – og på den måde ville selv et 
system som vi griber ind i, være uforudsigeligt. 
 Men er det ikke lige netop dét du gerne vil have at 
vi gør: griber ind? 
 At vi vælger og griber ind på de bedste måder, 
jo. Men man kan ikke bruge et statistisk analyseværk-
tøj til at føre politik efter, for lige så snart man gør 
det, så kollapser anvendeligheden. Så lige netop i for-
hold til Elliott-bølgerne tror jeg at man stikker sig selv 
blår i øjnene, hvis man tror at man kan aflure, hvor-
når den næste op- eller nedtur kommer og så bruge 
det til enten at udnytte det og selv score kassen eller på en eller anden måde 
høste fordelene og forstærke effekten af det, eller gøre det modsatte: gå 
imod den udvikling som er på vej og bremse en op- eller nedtur. Jeg tvivler 
simpelthen på at man kan forudsige, hvornår der vil ske det ene eller andet 
med nogen form for præcision. 
 Så ikke nogen Cornelius Magnussen-forudsigelse af, 
hvor mange gange den nuværende økonomiske nedtur kom-
mer til at gå op eller endnu mere ned, før vi har en sund 
verdensøkonomi igen? 
 Nej, vorherre bevares!  
 For hvis vi gjorde dét, ville vi påvirke kurven, og så ville den ændre sig, og vi 
ville ikke have en jordisk chance for at sige hvordan, for der er ingen der kender 
vores kollektive beslutninger, før de er truffet? 
 Noget i den retning. Og spørgsmålet er, om en kurve der pegede på et 
lille opsving inden i en gigantisk nedtur, ville afstedkomme virkningsfulde 
politiske tiltag eller kollektiv mega-depression, så kurven ville få selvopfyl-
dende profetisk effekt. 
 Det måtte vel så afhænge af, om vi troede mere på politikerne end på ”den 
usynlige hånd”? 
 Hvad tror du selv? 
 Er jeg økonomisk animist med andre ord? 
 Selv politikere er jo en slags mennesker. Der ligger under for kollek-
tive stemninger. 

Although Goodhart's law has been 
expressed in a variety of formulations, 
the essence of the law is that once a 
social or economic indicator or other 
surrogate measure is made a target for 
the purpose of conducting social or 
economic policy, then it will lose the 
information content that would qualify 
it to play such a role. The law was 
named for its developer, Charles 
Goodhart (a chief economic advisor to 
the Bank of England). 

any observed statistical regularity will 
tend to collapse once pressure is placed 
upon it for control purposes 
(Goodhart's original 1975 formulation) 

en.wikipedia.org 
September 2009 
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 Det ville bare sprede panik, hvis vi fandt ud af at ifølge Elliott ville kurven være 
fortsat nedadgående i nogle år, og enhver optur ville være små udsving i nedturen? 
 Hvad tror du er stærkest: vores hang til at se usynlige ånder i verdens-
historien eller vores tiltro til demokratisk valgte politikere? – Slipsedrenge-
ne på børserne har samme stenalderhjerne som os andre, husk dét! 
 Gør jeg ikke klogest i ikke at kigge på Elliott-bølgen nu, så? 
 Medmindre den rent faktisk viste at opturen er reel. Så ville det jo give 
et boost til alles tiltro til økonomien, og så ville vi være på skinner igen! 
 Men det kan jeg jo ikke vide, om den gør? – For så var der jo ingen grund til 
at kigge! 
 Nemlig. Og hvad kan vi så lære af dét? At troldmandskunst og spå-
domme skal man holde sig fra, for de forvirrer mere end de gavner! 
 Sagde manden der har siddet og leget med tidspenduler i mere end ti år! 
 Men det har jo heller ikke gavnet noget som helst! Forvirringen er 
kun blevet større. – De har sågar lukket mig inde. 
 Måske skulle vi have gjort dét med børsfolkene for længe siden? 
 Det kan man da ikke byde de øvrige patienter! 
 Men der er en anden ting vi kan lære af Elliotts 
iagttagelser, og dét er i og for sig meget mere væsent-
ligt, og det er at de kulturelle fænomener som Elliott-
bølgerne er blevet brugt til at sige noget om – det væ-
re sig aktiemarkeder, boligpriser og alt muligt andet 
– er styret af vores følelser. Ikke af vores fornuft. Og 
at vi er nogle flokdyr der ligger under for nogle strøm-
ninger som vi kun sjældent er klarover eller forhol-
der os reflekteret eller kritisk til. – Har du hørt om 
”den hollandske tulipanboble”? 
 Det var i 1600-tallet, ikke? – Var det ét eller andet med at alle folk investere-
de i tulipanløg som vanvittige, og lige pludselig, så var de ingenting værd? 
 Det havde de jo sådan set aldrig været, men 
det havde de bildt hinanden ind at de var, og da til-
strækkeligt mange mennesker havde skudt tilstræk-
keligt mange penge i tulipanløg, gik det lige pludse-
lig op for dem at det bare var en fix idé.  
 Med konkurser og katastrofe til følge? 
 Hele adels- og finansslægter som måtte gå fra 
hus og hjem! 
 Der var også en dille med Beany Babies for nogle år 
siden. Folk betalte det hvide ud af øjnene for en særlig dukke. 

Long before anyone ever heard of 
Qualcomm, CMGI, Cisco Systems, or the 
other high-tech stocks that have soared 
during the current bull market, there was 
Semper Augustus. Both more prosaic and 
more sublime than any stock or bond, it 
was a tulip of extraordinary beauty, its 
midnight-blue petals topped by a band 
of pure white and accented with crimson 
flares. To denizens of 17th century 
Holland, little was as desirable. 

Around 1624, the Amsterdam man who 
owned the only dozen specimens was 
offered 3,000 guilders for one bulb. 
While there's no accurate way to render 
that in today's greenbacks, the sum was 
roughly equal to the annual income of a 
wealthy merchant. (A few years later, 
Rembrandt received about half that 
amount for painting The Night Watch.) 
Yet the bulb's owner, whose name is now 
lost to history, nixed the offer. 

businessweek.com 
April 24, 2000 
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 Præcis. Og nu ligger de formentlig i en papkasse i garagen. 
 Vores kollektive følelser og stemninger styrer 
den økonomiske udvikling. Ikke blot vores fornuft 
eller markedet i sig selv.  
 Og ud af dét springer endnu en vigtig erken-
delse: der findes ikke noget der har en absolut værdi, 
heller ikke penge. Det havde man mere eller mindre 
antaget, indtil Elliott kom med sine analyser af den 
økonomiske udvikling. Derfor var det en radikal ny 
erkendelse. For det vil sige at økonomi ikke er et ra-
tionelt fænomen. Dårligt nok et økonomisk fænomen. 
Det er summen af individers handlinger, og de hand-
linger udspringer i bund og grund af følelser, følelser som ikke nødven-
digvis har noget som helst med penge eller økonomi at gøre.  
 Men med spejlneuroner og sociale behov? 
 Og dét er vigtig erkendelse! For hvis vi gerne vil have stabile økono-
mier, så gælder det om at se på de store, overordnede tendenser, politiske 
og følelsesmæssige stemninger og at justere på de store, overordnede ting: 
spillereglerne for det hele, ikke nødvendigvis de evindelige skruen op og 
ned for forbruget, sådan som vi plejer at gøre det i de blandingsøkonomier 
som vi kender. Vi taler om en overophedet økonomi og hæver skatterne 
lidt, så folk ikke render ud og bruger for mange penge på idiotiske ting, og 
hvis der er stagnation, så sætter vi gang i offentlige investeringer, så der 
kommer penge i omløb. 
 Som er dét vi gør lige nu? 
 Og dét er selvfølgelig det rigtige at gøre! Men endnu rigtigere er det 
at justere på forudsætningerne for at økonomien kan lave så store udsving – 
som selvfølgelig handler om at lave gennemtænkt lovgivning og ikke bare 
give markedet frie tøjler, sådan som vi har oplevet det de seneste 10-20 år. – 
Vi ligger som vi har redt! 
 Og nu kan vi så gå og feje smulerne op? 
 Den perfekte løsning findes ikke, men vi kan altid komme den nær-
mere – eventuelt ved ikke at ændre på noget; if it ain’t broke, don’t fix it! – 
og vi kommer kun den gode løsning nærmere ved at holde os nogle store, 
overordnede værdier for øje, og så i nødtilfælde skrue og dreje lidt på de 
forskellige håndtag.  
 Fuzzy logic? 
 Præcis. Gradvise justeringer. Så vi kan lære af 
vores eventuelle fejl undervejs. Det store ideologiske 

Alt er relativt  
– og forbundet 

Anything that happens, happens. 
     Anything that, in happening, 
causes something else to happen, 
causes something else to happen. 
     Anything that, in happening, 
causes itself to happen again, 
happens again. 
     It doesn’t necessarily do it in 
chronological order, though. 

Douglas Adams  
Mostly Harmless 

Al tænkning i vore dage, nihilistisk eller 
positiv, peger hen mod dette tingenes 
jævnmål, undertiden uden at vide det; 
det bekræftes endog af videnskaben. 
Lyskvantet, relativiteten, usikkerheds-
relationerne aftegner en verden, som 
kun har en definerbar virkelighed efter 
den middelværdi-skala, som er vor. 
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flip som tvinger hele økonomien og samfundet i én retning på én gang, ska-
ber den slags turbulens og usikkerhed som vi er vidner til med finanskrisen 
her 2008-2009 – og måske længere end dét. Fordi man har valgt at dreje alle 
håndtagene så meget som muligt i bund i én retning og kun én retning. – Det 
ville selvfølgelig være lige så forfærdeligt at dreje dem alle sammen i den 
anden retning!  
 Som var dét ”Revolutionen” handlede om? 
 Gudskelov taler liberalisterne ikke om at afret-
te alle på offentlig forsørgelse på samme måde som 
marxisterne talte om at afrette kapitalisterne, men 
hvis alle taberne bare får lov at ligge og dø i deres 
eget skidt, gå til i narko, blive smidt i fængsel eller blive skudt i bandekrige, 
så kan resultatet jo reelt være det samme. 
 Pointen er at fundamentet for vores økonomi er nødt til at være nogle 
overordnede, langsigtede præmisser og værdier – menneskelige og sam-
fundsmæssige værdier – som sikrer at økonomien forbliver stabil og leve-
dygtig. Og en af vores grundlæggende erkendelser er nødt til at være, at 
inden for de rammer kommer vi altid til at justere med konkrete tiltag. Vi 
finder aldrig den perfekte, eviggyldige balance. Økonomien er en proces, og 
det vil den blive ved med at være! Ikke mindst fordi vi hele tiden opfinder 
ny teknologi der ændrer præmisserne. Og når vi skal justere, så er det nødt 
til at være gradvise og pragmatiske justeringer.  
 Det er selve erkendelsen af at der ikke findes ét fix som er det rigtige i evig-
hed, der er det vigtige?  
 Hvis bare vi kunne nå dertil, så ville vi skåne os selv for mange ulyk-
ker. Verden udvikler sig, og derfor vil det også hele tiden ændre sig, hvad 
der er det rigtige at gøre. 
 Og for så lige at vende tilbage til det psykologiske aspekt: Finanskri-
sen består jo af to ting: dels alle de låneprodukter der aldrig hverken var 
eller havde været økonomisk dækning for, dels den kollektive forventning. 
Så længe alle troede på produkterne, gik økonomien strålende. Da folk op-
dagede at pengene ikke fandtes, så kollapsede økonomien.  
 Ligesom med tulipanløgene? 
 Ja. Men pengene havde jo aldrig været der, og husene og fabrikkerne 
står der jo stadig! I modsætning til tulipanløgene der reelt var værdiløse. 
Befolkningerne er heller ikke blevet dummere eller mindre arbejdsduelige 
siden sommeren 2008, vi har bare alle sammen mistet tiltroen til økonomi-
en, og derfor har vi kollektivt ændret adfærd.  
 Men reelt er der ikke noget der har ændret sig? 

De ideologier, som leder vor verden, 
blev til i en tid, da videnskaben regnede 
med absolutte størrelser. Vor virkelige 
verden tillader imidlertid kun tænkning i 
relative størrelser. 

Albert Camus 
Oprøreren, 1951 
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 Kun mængden af viden og så den historie vi fortæller om os selv.  
 Vi blev klogere og puf! så forsvandt pengene! 
 Det kan du godt sige. – Jeg er altså ikke så til-
strækkeligt stor en fantast at jeg tror at vi kan gennem-
analysere diverse Elliott-bølger og forudsige, hvor-
dan tingene præcist vil gå i morgen eller i overmor-
gen; endsige om det er godt eller skidt at købe eller 
sælge aktier eller foretage investeringer af den ene eller den anden specifik-
ke slags. Og jeg tror heller ikke at vi reelt kan undersøge, om eksempelvis 
udsving på aktiemarkedet bare er en lille bøvs op eller ned, eller om det er 
begyndelsen på en overordnet op- eller nedtur. For den konklusion vi i så 
fald kom frem til, ville straks påvirke forventningerne og dermed blive til 
en selvopfyldende profeti. 
 Man skulle i så fald lade være med at fortælle konklusionen til nogen? 
 Og holde sine offentlige investeringer eller skatteudskrivninger hem-
melige? 
 Så vi kan reelt ikke bruge Elliott-bølger til noget som helst? 
 Ikke på samme måde som vores viden om skalafri netværk, kaosteori 
og kompleksitet. Men vores viden om Elliott-bølger kan gøre os klogere, og 
dét har altid en værdi i sig selv, og så kan de sige os noget om at vi er flok-
dyr, og dét er vi nødt til at vedkende os og tage højde for! – Hvad har vi 
ellers talt om af mekanismer eller processer? Der var en ting som hang sam-
men med både kompleksiteten og Elliott-bølgerne… 
 Øh…? 
 Modsætning til lineraritet; eks… 
 Eksponentialitet? Kompleksiteten stiger ikke lineært 
men eksponentielt. 
 Og overordnet set så følger Elliott-bølgen for 
aktiemarkedet en logaritme. 
 Alting går hurtigere og hurtigere? 
 Eller der sker flere og flere ting inden for samme 
tidsrum eller inden for samme område. – Og hvad kan 
vi bruge dét til? 
 Heller ikke noget? Man kan vel dårligt tænke ekspo-
nentielt hurtigere eller noget i den retning? 
 Nej, men vi kunne måske lære at indregne eks-
ponentialiteten som en faktor i vores omgang med 
verden, så vi ikke behøvede blive så overraskede, hver 
gang tingene forandrer sig med rivende hast, og vores 

Puff, the magic dragon lived by the sea 
And frolicked in the autumn mist in a 
land called honah lee, 
Little jackie paper loved that rascal puff, 
And brought him strings and sealing 
wax and other fancy stuff. oh 

Leonad Lipton / Peter Yarron 

Eksponentialitet 
The power of ideas to change the 
world is accelerating and few 
people grasp the implications of 
that fully. People don't think 
exponentially, yet exponential 
change applies to anything that 
involves measuring information 
content. Take genetic sequencing. 
When the human genome project 
was announced in 1990, sceptics 
said: "No way you're going to do 
this in 15 years." Halfway through 
the project the sceptics were still 
going strong, saying you've only 
finished 1 per cent of the project. 
But that's actually right on 
schedule: by the time you get to 1 
per cent you're only seven 
doublings away. 

Ray Kurtzweil 
New Scientist, 06 May 2009 
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forudsigelser ikke holder. – Hvorfor er det at kompleksiteten stiger ekspo-
nentielt? 
 Fordi… fordi det gør den bare? 
 På grund af nicherne. Kan du huske eksemplet med dominobrikkerne? 
 Nej. 
 Hvis vi opstiller en lang række af dominobrikker og opfatter mellem-
rummene mellem dem som nicher der kan fyldes ud af en ny dominobrik, 
så vil der opstå to nye nicher for hver ny dominobrik vi stiller ind i rækken. 
 Når alle nicher er fyldt ud, er der dobbelt så mange nye nicher som der var 
før? 
 Og sådan bliver det ved: ny kompleksitet afstedkommer nye nicher 
og dermed endnu mere ny kompleksitet – i ”eksponentiel hast”. Men sådan 
er vi bare ikke vant til at tænke. For vi har aldrig haft behov for det før: reli-
gioner og konventioner forhindrede udvikling og nytænkning; de forhin-
drede at nicherne kunne blive udnyttet, derfor skete der ikke så meget, og 
derfor er det først nu, inden for de seneste 40-50 år at vi for alvor mærker 
den eksponentielle udvikling. 
 For den har hele tiden været der? 
 Historisk set har udviklingen gået i en kon-
stant proces af eksponentielt stigende kompleksitet 
afløst af abrupte fald – dekompleksitet kaldte vi det 
– afløst af nye epoker af eksponentielt stigende kom-
pleksitet.  
 Medmindre de komplekse systemer fandt en eller 
anden indre balance, og kompleksiteten stabiliserede sig 
på et bestemt niveau… bladre-bladre… det var de her teg-
ninger, ikke? 
 Nemlig. 
 Men selv da er der før eller siden altid kom-
met en ydre påvirkning som har smadret balancen; 
klimaforandringer, meteornedslag eller naturkata-
strofer. Uforudsigelige kæmpehændelser har påvir-
ket den biologiske kompleksitet, og inden for økono-
mien har det typisk været krige eller epidemier der 
har kastet udviklingen ud i dekompleksitet og ødelæggelser. 
 Men hver gang er kompleksiteten begyndt at stige igen bagefter? Og over-
ordnet set er både biologi, økonomi og kultur og alt muligt blevet eksponentielt mere 
og mere komplekst op gennem tiden? – Udviklingen af kompleksitet er også fraktal? 
Op- og nedture inden i op- og nedture? 
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 Præcis. Og lige nu er kompleksiteten altså så høj, og udviklingen går 
så stærkt at en meget, meget stor del af os ikke længere føler at de kan følge 
med eller få mening ud af den virkelighed de skal forsøge at leve i. 
 Fordi vores stenalderhjerner er skabt til at bo i små jægersamlerstammer på 
den afrikanske savanne, hvor der aldrig var nogen forandringer? 
 Enkelte forandringer har der været, men slet ikke så mange som nu. 
 Men eksponentialiteten er under alle omstændigheder et fænomen, vi 
er nødt til at hæfte os ved. Om vi ligefrem kan bruge den som værktøj til 
noget konkret, det tvivler jeg på, men som en forklaringsmodel der måske 
kan bringe en smule mening og sammenhæng ind i den hverdagserfaring at 
alting er uoverskueligt og forandrer sig hurtigere, end man måske kan følge 
med, der vil jeg mene at vi kan bruge begrebet om eksponentialitet.  
 Som rent forklarende redskab? Men heller ikke mere? 
 Men dét er dog immervæk også en del! Hvis vi først bliver i stand til 
at forstå, hvad der sker rundt omkring os, hvis forandringsmønstret i sig 
selv giver mening, så er det ikke nær så uhåndterbart at være en del af. Især 
kan det jo være med til at afmontere en konspirationsteori eller to: der behø-
ver ikke sidde ”nogen” et eller andet hemmeligt sted og ”styre udviklin-
gen” for at genere folk, og fordi de gerne vil have kontrol over os. Det er 
summen af vores egne handlinger der skaber udviklingen, ikke skumle rig-
mænd og hemmelige karteller. Ja, der findes hemmelige klubber og hemme-
lige aftaler, og det vil der altid gøre, men de er altså også oppe imod 7 milli-
arder individer som skal have mad på bordet hver dag, og vi er en faktor 
man ikke bare kan manipulere med efter godtbefindende.  
 Så ud med konspirationsteorierne? 
 Fra tid til anden skal der nok være en af dem der viser sig at have 
fat i et hjørne af virkeligheden, men flertallet er og bliver religiøse forestil-
linger der er immune over for enhver form for fakta og fornuft. – Men min 
pointe er: hvis vi kan udbrede kendskabet til de helt naturlige processer 
som gør at verden udvikler sig som den gør, så bliver udviklingen – inklu-
sive katastroferne og de mere bizarre fænomener – forståelige og forklar-
lige, og når ting er forståelige og forklarlige, så mister de deres mystiske 
karakter. Det betyder ikke at man ikke behøver frygte dem, men det bety-
der at man kan gardere sig mod dem politisk og gennem sine personlige 
valg af handlinger. 
 Så dét var den ene ting vi kan bruge eksponentialiteten til, sammen 
med de andre beskrivelser af verdens processer.  
 Den anden er i forbindelse med strategisk planlægning i større sam-
menhænge. Fordi det giver os det matematiske bevis for at vi ikke kan – og 
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heller aldrig nogensinde kommer til at kunne – lave bare relativt brugbare 
forudsigelser af noget som helst.   
 Andet end af eksponentialiteten i sig selv? 
 Fordi vi lever i en multifaktoriel verden af synergieffekter, hvor hver-
ken logaritmer, power laws eller eksponentielle funktioner kan adderes og 
”lægges oven i hinanden”. Det går bare ikke.  
 Derfor er vi nødt til at planlægge på en helt anden måde, og vi er nødt 
til at træffe nogle helt andre valg, inden vi går ud og iværksætter de politi-
ske og teknologiske løsninger: Vi er nødt til at få styr på vores værdier og 
vores etik, for det er reelt det eneste vi er herrer over. 
 Global eksistentialisme? 
 Personlig, lokal, national, kontinental og global eksistentialisme. Når 
vi har dét på plads, og vi har forstået verden takket være vores undersøgel-
ser af den og vores beskrivelser af den – blandt andet med de teorier jeg lige 
har nævnt her – og vi insisterer på kun at træffe beslutninger i overensstem-
melse med værdierne og etikken, så kan vi træffe vores beslutninger. 
 Vi kan vel godt træffe beslutninger uden? 
 Men de bliver også derefter! 
 Og når dét så er sagt, så var der en ting vi talte meget om i mandags, 
et memetisk fænomen, hvor vi kan bruge eksponentialiteten som forudsig-
ende værktøj, et fænomen som udviklede sig og formerede sig ”eksponen-
tielt”; der blev flere og flere af dem, og de svingede hurtigere og hurtigere… 
 Tidspendulerne. – Som også er en ”mekanisme” som 
ligger ”omme bag det hele”. 
 Hver tidsånd eller hver kulturel strømning er et 
filter vi ser og forstår verden igennem, og som vi der-
for handler inden for eller i opposition til. Hver tids-
epoke skaber sine modsætninger, sine anomalier, og 
når anomalierne er blevet fejet ind under gulvtæppet 
og har ligget og roteret derinde tilstrækkeligt længe i 
form af en subkultur, så fortrænger subkulturen mainstreamkulturen. Det 
ene memplex fortrænger det andet. Efterhånden går det selv hen og bliver 
mainstream og definerende for kulturen. I en periode. Indtil dét skaber en 
modreaktion, en subkultur, et modmemplex. 
 Som så fortrænger dét som mainstream, og sådan fortsætter det for forskelli-
ge ”lag” i kulturen: de overfladiske trends, de dybereliggende værdier, den viden-
skabelige argumentation og så videre. – I virkeligheden er det den af alle dine 
”skjulte kræfter” der minder mest om Marx’ ”mysticisme”. For ikke at sige: det er 
en klon af Marx.  

Tidspendulerne 
Drivfjederen til udvikling og fremskridt 
er forskellighed i det materiale, som 
kan blive genstand for udvælgelse. 
Hvad angår den menneskelige udvik-
ling er denne drivfjeder ”friheden til at 
være sær og adskille sig fra sin nabo” – 
”til at være uenig med flertallet og gå 
sin egen vej.” 

Historicismens elendighed 
Karl Popper, 1957 
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 Det gør ondt, når du siger det! 
 Men det er jo den dialektiske materialisme om igen! – Eller som jeg vist kald-
te det: dialektisk immaterialisme. 
 Så meget desto værre! 
 Fordi du dermed siger at vi – summa summarum: Elliott-bølger, eksponen-
tialitet, memplexer og tidspenduler – ikke har nogen fri vilje: vi ligger under for kol-
lektivet og dets stemninger, og kollektivet ligger under for alle de her processer! 
 Det var dog satans, så skarpsindig du er! Her sidder man fredeligt og 
uskyldigt på den lukkede afdeling og forklarer en lille smule historie, og så 
skal man skydes marxistisk idealisme i hjemmesutterne! 
 Men du beder jo ligesom selv om det, ikke? 
 I den grad! – Så hvad skal vi så bruge dét til? 
 Tidspendulerne eller dit selvvalgte marxistiske martyrium? 
 Martyriet har jeg selv rodet mig ud i, så mon ikke jeg selv må ligge og 
rode med dét? Tidspendulerne derimod berører jo os alle sammen – 
medmindre jeg tager fundamentalt fejl og bare har siddet og lavet 
kulturplastiske øvelser og skabt et fantasifoster. På linje med Platon, Hegel 
og Marx. 
 Og ved du hvad? 
 Nej? 
 Jeg vil lade det blive ved dét. 
 Hvad? 
 Tidspendulerne og usikkerheden. Du må selv afgøre med dig selv, 
om du mener at pendulerne har noget på sig, eller jeg bare er endnu en ide-
alist på ”den fantasme-agtige måde.” 
 Du vil bare ikke stå inde for din ”historiske nødvendighed”, hva’? 
 Nej, gu’ vil jeg ej! Hvis nogen vil lade sig forblænde af et narreværk, 
så skal de eddermame selv tage ansvaret for det! Men inden de gør dét, så 
skal de diskutere det igennem med én der mener det modsatte. – Og det 
gælder også dig. 
 Sagde du ikke at jeg måtte gøre med vores samtale, hvad jeg ville? 
 Jo, men lad være med at æde den råt! Du er et frit, voksent individ, og 
det mindste man kan forlange af dig, er vel at du lader dig udfordre og tæn-
ker dig om. Hvad du derefter finder på, dét er op til dig selv. – Nå, det er 
nok ikke det sidste vi ser til tidspendulerne i dag, så lad os se på de to sidste 
to mekanismer som jeg ”ikke vil vedkende mig” ligger omme bag det hele: 
Nash-ligevægtene og termodynamikken. Og lad os se, om vi kan bruge dem 
til noget. 
 Selvom du ikke vil vedkende dig dem? 
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 Selvom jeg ikke ubetinget vil vedkende mig at de bestemmer, hvor-
dan vi har mulighed for at leve vores liv. – Fortæl… 
 Hvad ville du sige til en pause? 
 Det ville vel ikke være så dårligt. – Skal vi gøre 
Nash-ligevægtene og termodynamikken og hvad vi 
kan bruge dem til færdige, så kan vi tage en pause, 
inden vi kigger på mine 15 hypoteser fra i mandags? 
 OK. 
 Så hvad kan du fortælle om Nash-ligevægtene?   
 Nash-ligevægtene var dét med spilteorien og kaste-
systemet i Indien?  
 Og...? 
 Øh… der, hvor mennesker interagerer… mm… Hvis folk interagerer, så 
handler de alle sammen ud fra nogle motiver om at klare sig bedst muligt hver især, 
vi konkurrerer med hinanden, og vi samarbejder, men summen af handlinger kan 
føre til at vi i fællesskab skaber en dårlig situation for os selv og hinanden som vi 
ikke kan slippe ud af. – Det blev vist lidt knudret. 
 Men rigtigt i det mindste. Når vi deltager i et 
socialt spil, opstår der nogle mønstre, fordi alle aktø-
rer deltager med en strategi der gavner dem selv mest 
muligt. Men måske skader strategien den samlede 
gruppe, både gruppen som helhed og også den en-
kelte, fordi han med en anden strategi kunne hjælpe 
gruppen til noget endnu bedre. Men i den givne si-
tuation vil det skade ham selv, hvis han var den ene-
ste der ændrede strategi, og alle de andre fortsatte 
som de plejer.  
 De andre har det så på samme måde: de kan 
heller ikke selv ændre deres strategi, uden at skade 
sig selv, selvom det måske ville gavne systemet som helhed og dermed i 
sidste ende også dem selv. Derfor er der ingen der ændrer strategi, og 
derfor bliver systemet ikke bedre, men kører i den samme fure igen og igen.  
 Der sker ikke forandringer, før der kommer nogen udefra og ændrer 
på omstændighederne eller systemet som sådan, for det er i ligevægt. Nash-
ligevægt. Og der er det rigtigt at det indiske kastesystem er et eksempel. Det 
gavner ikke den enkelte inder at gøre oprør mod kastesystemet, hverken de 
kasteløse eller folk i højere kaster, for det vil have skrækkelige konsekven-
ser for den enkelte, når alle de andre bliver sure på ham og måske endda 
bliver så vrede at de skader ham eller slår ham ihjel.  

Nash-ligevægte 
Thus further time passed. Then 
gradually I began to intellectually 
reject some of the delusionally in-
fluenced lines of thinking which 
had been characteristic of my 
orientation. This began, most 
recognizably, with the rejection of 
politically-oriented thinking as 
essentially a hopeless waste of 
intellectual effort. 

So at the present time I seem to be 
thinking rationally again in the 
style that is characteristic of 
scientists. However this is not en-
tirely a matter of joy as if someone 
returned from physical disability 
to good physical health. One 
aspect of this is that rationality of 
thought imposes a limit on a per-
son's concept of his relation to the 
cosmos. For example, a non-Zoro-
astrian could think of Zarathustra 
as simply a madman who led 
millions of naive followers to adopt 
a cult of ritual fire worship. But 
without his "madness" Zarathustra 
would necessarily have been only 
another of the millions or billions 
of human individuals who have 
lived and then been forgotten. 
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 Men med pres udefra, med politiske foran-
dringer oppefra og ny lovgivning der bliver fulgt op 
af myndighedernes indgriben over for praktiseringen 
af kastesystemets traditioner for racisme og udnyttel-
se, så kan der pludselig være en fordel for den en-
kelte i at skifte strategi og eksempelvis give hånd til 
en kasteløs.  
 Men når man er i det, og der ikke har været 
nogen der er kommet udefra og har påpeget at tin-
gene kan gøres anderledes – eller nogen med et vist 
format inde i systemet har gjort det samme – så kan 
man ikke se, hvordan man kan forbedre situationen, 
hverken for kollektivet eller individuelt. 
 For man har ikke fået øje på mønstrene og mekanismerne?  
 Eller også kan man godt se dem, men man kan også se at man ikke 
selv er i en position til at ændre på noget som helst. 
 Men det er vel egentlig det samme du har gjort med alle de ting vi sidder og 
snakker om her? Din globale eksistentialisme handler om at løsrive os fra en masse 
Nash-ligevægte! – Har jeg ret? 
 Du har ret meget ret. Forudsat at vi befinder os i en masse Nash-lige-
vægte. Politisk, økonomisk, kulturelt, faktuelt. 
 Dét er det stadig op til mig selv at finde ud af, om jeg tror på? 
 Det er i hvert fald op til dig selv at finde ud af, hvor stærke du tror at 
eventuelle kulturelle, politiske og økonomiske Nash-ligevægte er. Og så er 
spørgsmålet i øvrigt også, om eventuelle ligevægte gensidigt svækker eller 
styrker hinanden. Men kunne jo forestille sig, at jo flere mindre ligevægte et 
samfund eller en kultur består af, desto mindre effekt har den enkelte lige-
vægt, for man kan vælge at indtræde i andre ligevægte. – Som for eksempel 
når kasteløse indere vælger at konvertere til kristendommen eller buddhis-
men for at slippe ud af kastesystemet. Men hvis der kun er én kæmpemæs-
sig ligevægt, sådan som det eksempelvis er tilfældet i stammesamfundet, så 
kan man ikke løsrive sig fra den. 
 Og så er vi tilbage ved Potter igen? 
 Popper. Ikke Potter. Selvom der jo også er både magi, lukkede stam-
mesamfund for de få udvalgte, den udvalgte ener og totalitære principper 
som det almindelige menneske er umyndiggjort over for. – I virkeligheden 
en skrækkelig totalitær ideologi at udsætte børn for. 
 De lærer at elske princippet om den udvalgte leder fra barnsben af? 
 Og børnehjerner labber det i sig! 

 

Statistically, it would seem im-
probable that any mathematician 
or scientist, at the age of 66, would 
be able through continued re-
search efforts, to add much to his 
or her previous achievements. 
However I am still making the 
effort and it is conceivable that 
with the gap period of about 25 
years of partially deluded thinking 
providing a sort of vacation my 
situation may be atypical. Thus I 
have hopes of being able to achieve 
something of value through my 
current studies or with any new 
ideas that come in the future. 

John F. Nash autobiography, 1995 
nobelprize.org 
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 Nordkorea befinder sig i en Nash-ligevægt. Systemet kan kun holde 
sig selv i live ved at forstærke sine militære ambitioner, for det har intet at 
tilbyde sine millioner af indbyggere, den dag militæret kollapser. Hvilket i 
sig selv vil være en katastrofe, fordi folk hader militæret – det må man i det 
mindste antage at de gør. Samtidig aner de ikke, hvordan der ser ud i 
verden uden for Nordkorea, så den dag styret kollapser, grænserne åbnes, 
og der begynder at flyde billeder og informationer ind i landet, så vil det 
mentale chok over deres egen elendighed formentlig være så stort at landet 
går i totaltraume og voldsopløsning.  
 Så selvom vi skubber systemet ud af sin nuværende ”ligevægt”, så vil det 
slet ikke være en fordel? 
 Det skal jo komme en dag. Spørgsmålet er blot, hvor stort et brag vi 
tillader styret og landet at falde med. – Hvilket desværre kan vise sig at 
være et helt bogstaveligt brag. 
 Atomvåben? 
 The a-word. Nordkoreanerne har intet at vise frem, intet at ekspor-
tere, intet der kan give dem et gran af stolthed den dag det er forbi. Deres 
væren i verden vil vise sig at være totalt ubetydelig, og jeg tror desværre at 
den situation er lige så farlig som det nuværende styre i sig selv. I hvert fald 
for sydkoreanerne og en del af kineserne. 
 Spørgsmålet er altså, hvordan vi andre hjælper nordkoreanerne til at 
komme ud af den nuværende fastlåste situation, og om vi kan bruge vores 
viden om Nash-ligevægtene i den forbindelse. Og jeg ved det helt ærligt ik-
ke. Men ét er hundrede procent sikkert: når styret kollapser, så er det nød-
vendigt at befolkningen oplever at de har vores sympati og respekt. Om 
ikke andet, så for overhovedet at have holdt sig i live under så rædsomme 
forhold.  
 For ellers kommer det også til at gå ud over os? 
 Men hævnen mod militæret og deres familier bliver nok vanskelig at 
komme uden om. Og så er vi lige vidt, for turbulent bliver det under alle 
omstændigheder. Derfor er det op til os andre at bringe nordkoreanerne ud 
af den nuværende situation, for de kan ikke selv, og Sydkorea kan heller 
ikke.  
 Så med ”os” mener du Vesten? 
 Jeg mener Vesten, Rusland og Kina i forening. Eventuelt i rollerne 
som good cop, bad cop – om det så skal være os der er de gode eller de on-
de, det må vi aftale med russerne og kineserne, for det eneste der formentlig 
vil kunne låse gradvist op for Nordkorea, er hvis landet bliver alliancepart-
ner med nogen, så de åbner grænserne for handel og information af en eller 
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anden art. Der er også nødt til at være nogen der har kontaktpunkter inde i 
landet, og som kan gå ind og sikre stabilitet og retssamfund, når lortet raser. 
Men det bliver ikke nemt, det gør det godt nok ikke! 
 Fordi det er en Nash-ligevægt? 
 Og fordi den har fået lov til at køre sig selv mere og mere fast over så 
mange år. – Koreakrigen var i 1953! 
 Og i mellemtiden er Muren faldet, vi har fået internet og mobiltelefoner og 
kapitalisme og mad på bordene i alle de gamle kommunistlande? 
 Bortset fra Cuba. 
 Det er ikke småting, vi har fundet på i mellem-
tiden! Mens Nordkorea har været totalt stuck i en 
situation som ingen inde i landet selv har haft nogen 
fordel af at lave om på. Til trods for den konstante 
elendighed. – Og her skal vi så have fat i Karl Popper igen og hans åbne og 
lukkede samfund: Nordkorea er om noget et lukket samfund. Ikke blot i 
forhold til omverdenen, men i alle Poppers betydninger af ordet. 
 Et gigantisk stammesamfund? 
 Jeg ved ikke, hvor mange etniske grupper der eventuelt måtte være – 
eller have været – i Nordkorea, men i dag er der med garanti kun to: folket 
og familien Kim. Arh, tre: folket, hæren og familien Kim. Og det fungerer 
præcis som Platon gerne ville have det: systemet er alt, individet er intet, og 
alle har bare at indordne sig.  
 Plus at Kim Jong-il har nærmest gudestatus.  
 I hvert fald i hans eget hoved. – Hvad der altid har undret mig, er at 
han går så utroligt luset klædt. Men det er selvfølgelig en anden historie.  
 Det korte af det lange er at landet er låst fast i en gigantisk Nash-lige-
vægt, og en af grundene til at det er dét, er at meningerne ikke må brydes. 
Vi andre sidder også ofte fast i gamle mønstre, men gudskelov er der fra tid 
til anden originaler som dukker op og ryster bøtten – det er jo blandt andet 
dét vi hylder kunstnerne for – og så får vi et frisk syn på os selv og vores si-
tuation, og så hænder det sågar at tingene bliver lavet om. 
 Demokrati udelukker Nash-ligevægte? 
 Det gør det ikke. Men det er formentlig den bedste vaccination mod 
dem, selvom metoden ikke er perfekt. Fordi vi er flokdyr. Men vi har mulig-
heden for at slå os så meget i tøjret at der faktisk indtræffer noget nyt. Et 
rask skænderi med en vis substans, eller en indædt kamp for at vende hver 
en sten i forhold til et problem eller en løgn, og muligheden for at gøre det i 
fuld offentlighed, dét er formentlig det bedste vi kan præstere inden for et 
socialt system, hvis det ikke skal låse sig selv fast. 

CUBA 
It is illegal for private individuals to 
access the internet. Internet cafes are 
available, but most are open only to 
foreign tourists. 

New Scientist 
22 August 2009 
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 Ellers er det kun udefrakommende faktorer der kan ændre noget? 
 Og hvis det er udefrakommende faktorer der skal til, så er der risiko 
for nogle virkelig drastiske forandringer på en helt anden måde, end hvis 
systemet selv har været i stand til løbende at forandre sig, i takt med at an-
dre ting forandrer sig; for eksempel teknologien eller de omkringværende 
systemer, eller når systemets egne agenter begynder at lide under systemet. 
Det er kun åbne systemer der kan forandre sig i takt med omgivelserne. Om 
ikke andet er det nødt til at være åbent over for information. – Hvilket på 
sin egen måde fører os frem til termodynamikken som vi i sin tid koblede 
med memerne! 
 Termodynamikken handler om varme og entropi? 
 Termodynamikken handler om energi og entro-
pi. Og om at der ikke opstår energi af sig selv, og at 
der heller ikke forsvinder energi af sig selv, ikke i et 
lukket system. Men hvis et system er åbent og har for-
bindelse til andre systemer, så kan energien i systemet øges ved at tilføre var-
me eller forøge trykket, eller den kan sænkes ved at bruge energien til arbej-
de, ved at man letter trykket eller ”lukker varmen ud”. – Det er for eksem-
pel dét der sker, når man tænder op i en fyrkedel. 
 Så lokomotivet kører? 
 Nemlig.  
 Entropi er så et mål for mængden af uorden, det 
vil sige et mål for om energien er spredt ud over det 
hele og uordnet, for så er entropien høj, eller om energien er ordnet og samlet 
ét sted, for så er entropien lav. 
 Og entropi er ikke det samme som kaos, for kaos er en ganske bestemt form 
for orden? 
 Præcis. Og overordnet set går hele universet 
mod maximal entropi, det vil sige total uorden; i sid-
ste ende vil al energien i universet fordele sig jævnt.  
 Mellem de åbne systemer – som for eksempel 
klodens atmosfære og resten af Rummet – der vil 
energien også i sidste ende fordele sig jævnt. 
 Men indtil videre er der orden? 
 Der er temmelig meget orden. Total orden var der kun i splitsekundet 
før Big Bang, da al energi var samlet på ét sted.  
 Dét univers vi befinder os i, ligger altså for ti-
den på kanten mellem total orden og total entropi, og 
på den ”kant” ordner energien sig, så der opstår sy-

Termodynamik 
Thermodynamics is mainly concerned 
with the transformatios of heat into 
mechanical work and the opposite 
transformations of mechanical work into 
heat. (…) 

We know today that the actual basis for 
the equivalence of heat and dynamical 
energy is to be sought in the kinetic 
interpretation, which reduces all thermal 
phenomena to the disordered motions 
of atoms and molecules. (…) 

The first law of thermodynamics is 
essentially the statement of the principle 
of the conservation of energy for 
thermodynamical systems. As such, it 
may be expressed by stating that the 
variation in energy of a system during 
any transformation is equal to the 
amount of energy that the system 
receives from its environment. (…) 

The first law of thermodynamics arose 
as the result of the impossibility of 
constructing a machine which could 
create energy. 
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stemer, kaos og interessante ting. – Ellers havde vi slet ikke været her til at 
vide det! Og hvis vi lige skal knytte en hale til klimaet og alle de andre ting 
vi også taler om, ud over memerne, så kan man sige at energien manifeste-
rer sig fysisk i form af atomer der ordner sig i molekyler, der så ordner sig i 
organismer. Det vil sige at i en højentropisk verden findes blot atomer hul-
ter til bulter, i en ordnet verden findes gasser og fysiske ting, i en endnu 
mere ordnet verden findes levende organismer og liv, og i en totalt ordnet 
verden findes kun al energi koncentreret i ét punkt.  
 Det er altså eddermame abstrakt, det her! 
 Ikke desto mindre betjener du dig jo af det hver 
dag, når du varmer en kedel vand: du overfører ener-
gi fra ét system til et andet; fra stikket i væggen til 
vandet i kedlen, så kaffen kan blive varm. Og hvis du 
standser energitilførslen, så får kaffevandet før eller 
siden rumtemperatur, og så er entropien i verden ste-
get. 
 Fordi varmen ikke længere er samlet ét sted? Men har fordelt sig i rummet? 
 Nemlig.  
 Og hvis man for eksempel varmer en lukket beholder 
mere op end dens omgivelser, så opstår der et overtryk som 
kan eksplodere? 
 Hvis du tilfører varme, så stiger temperaturen, 
derved stiger trykket – forudsat at beholderens volu-
men er konstant – og så kan den eksplodere. 
 Man kan selvfølgelig også åbne beholderen, inden det sker, og lukke 
noget af energien eller varmen ud igen, så der ikke opstår et overtryk. Og 
hvis man er snedig, så er det netop overtrykket man bruger til at arbejde for 
sig. Eksempelvis til at flytte et stempel som kan få et lokomotiv til at køre. 
– Det var jo reelt sådan energien kom ind til elselskabet: den energi der var 
lukket inde i kul og olie blev brugt til at varme nogle kedler op, og den energi 
blev så via elselskabet sendt ud til stikket i dit køkken. Inden du kunne tap-
pe energien til din kaffe, er der blevet brugt enorme mængder arbejde til at 
ordne og samle energien, så den befandt sig hos elselskabet, da du havde 
brug for den.  
 Dét tænker man jo ikke lige over… 
 Nej. Men det er når der strømmer energi ind og 
ud af systemer at der opstår interessante ting. Lige fra liv til kaffe. 
 Hvis vi altså ser Jorden og vores atmosfære som et system, så strømmer 
der energi igennem fra Solen. Der går energi ind og ud af Jordens system i 

The first law, however, places no 
limitations on the possibility of 
transforming energy from one form into 
another. Thus, for instance, on the basis 
of the first law alone, the possibility of 
transforming heat into work or work 
into heat always exists provided the 
total amount of heat is equivalent to the 
total amount of work. 

This is certainly true for the trans-
formation of work into heat: A body, no 
matter what its temperature may be, 
can always be heated by friction, 
receiving an amount of energy in the 
form of heat exactly equal to the work 
done. 

 

Similarly, electrical energy can always be 
transformed into heat by passing an 
electric current through a resistance. 
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samme mængde – vi ”ophober” normalt ikke energi fra Solen – men energi-
en kommer ind med højere temperatur, end den går ud, og det er tempera-
turforskellen der driver atmosfærens cirkulation. 
 Resultatet er at grundstofferne over milliarder 
af år har ordnet sig i kemi og bakterier, og de har så 
– takket være gennemstrømningen af energi fra Solen 
– skabt den atmosfære der afgrænser os fra rummet 
og gør kloden til et sammenhængende system. Solens 
energi er forudsætningen for planter, dyr og menne-
sker. Gennemstrømningen af energi fra Solen til Jordens klima er forud-
sætningen for at vi kan ordne os i adskilte, levende organismer.  
 Når vi forbrænder energi – eksempelvis ved at spise planter og dyr – 
så nedbryder vi en del af den orden og skaber en masse grums som vi så 
udskiller og lader gå tilbage til klodens kredsløb, hvor solens energi igen får 
det til at blive til planter og dyr.  
 Det er afgrænsningen af systemet og gennemstrømningen af energi der gør 
at verden overhovedet rummer ting og liv?  
 Nemlig. 
 Men man skal også bruge energi på at opretholde 
barriererne mellem de enkelte systemer inden for klodens 
atmosfære, ikke? 
 Det kræver enorm energi at holde sammen på 
cellerne i Tenna Elvira Rasmussen og dermed holde 
hende afgrænset fra omgivelserne, så hun ikke formul-
der, hvis hun lægger sig på sofaen og tager en lur. 
 Energien i den mad vi spiser, bruger vi simpelthen til at holde vores 
organisme levende, så den ikke dør, for idet den dør og forbrændingen 
forsvinder, så er organismen jo ikke længere i stand til at opretholde sig 
som en ”afgrænset” enhed i verden.  
 Så vi bruger i virkeligheden også energien til at være 
”i orden” og ikke blive til grums? 
 Det gør alt liv og alle systemer. – Men det var 
jo slet ikke dét jeg ville sige noget om, men derimod 
memerne og vores kultur.  
 For jeg har jo valgt at bruge termodynamikken 
til noget jeg måske egentlig ikke helt kan bruge den 
til, nemlig som et billede på de forskellige kulturer. 
Jeg bruger også ordet energi langt mere løseligt end fysikere er glade for, og 
så har jeg reelt draget en parallel mellem molekyler og memer. 

There are very definite limitations, 
however, to the possibility of trans-
forming heat into work. If this were not 
the case, it would be possible to 
construct a machine which could, by 
cooling the surrounding bodies, trans-
form heat, taken from the environment, 
into work. 

Thermodynamics 
Enrico Fermi, 1936 

Some people use the term nature’s 
services to refer to the processes by 
which, without human help, water and 
air are purified; erosion, floods, and 
drought are mitigated; materials are 
detoxified and decomposed; soil is 
created and its fertility renewed; 
ecological equilibrium and diversity 
maintained; climate is stabilized; and, 
not least, aesthetic and spiritual satis-
faction is provided to us. 

We don’t like this focus on services, 
since nature does not do any of these 
things just to serve people. But it is 
useful to think of these processes as 
part of a dynamic interdependence, in 
which many different organisms and 
systems support one another in 
multiple ways.  

Cradle to Cradle 
Michael Braungart, William McDonough, 

2002 
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 Så hvis jeg går hjem og siger det her videre til min fysiklærer-far, så får både 
du og jeg ørerne i maskinen? 
 Bare han ikke sætter mig til at repetere det periodiske system, så må 
han maskinbehandle mine ører, så tosset han vil!  
 Det er fysisk set noget snask – entropi kunne man måske ligefrem kal-
de det – at bruge termodynamikken som billede på kultur, for termodyna-
mikken er en meget præcis og distinkt lovmæssighed, og når man begynder 
at lege kulturklog med den, kan det nemt gå galt. 
 Men det blæser du på? 
 Næsten. Mennesket tænker analogt, ikke analytisk, og hvis vi skal 
have mening ud af verden, så er vi også nødt til at låne beskrivelser fra ét 
domæne til at beskrive ting i et andet.  
 Og det gør du så med nogle begreber der er så godt som uforståelige? 
 Jeg er ikke blind over for ironien. Og desuden 
gør jeg jo mere end dét, for jeg forsøger jo reelt at sige 
noget om kulturen ved at betjene mig af læren fra ter-
modynamikken: ”tætpakkede” molekyler betyder højt 
tryk, høj temperatur og megen energi, og ”tætpakke-
de” memplexer er ensbetydende med høj memetisk 
kompleksitet i form af stor strukturel dybde.  
 Dét jeg så siger, det er at hvis et memetisk/kulturelt system tilføres 
energi og ressourcer og folk har friheden til at handle og gøre nogenlunde 
som de vil og udveksle memer mellem deres individuelle systemer, så vil 
den memetiske kompleksitet blive høj. Hvis der ikke er frihed og ressour-
cer, så vil kompleksiteten blive lav. 
 Og hvis man nedbryder barrieren mellem de to memetiske systemer med for-
skellig grad af kompleksitet, så udjævnes kompleksitetsforskellene?  
 Nemlig. Og med termodynamikken siger jeg så også at hver gang vi 
tilfører energi til et lukket system, så øges trykket, og det gør det jo sådan 
set også i kulturen: når vi kan udfolde os og bruge vores energi, så stiger 
kompleksiteten.  
 Problemet er så, når vi kulturelt set står med store kompleksitetsfor-
skelle mellem de enkelte systemer. For hvad var det lige du selv sagde at 
der sker, når vi varmer en beholder med luft eller en anden gasart for meget 
op? 
 Så er det den eksploderer. Fordi trykforskellen er større, end barrieren kan 
bære. 
 Så hvis vi gerne vil fortsætte med at tilføre energi til et kulturelt sy-
stem med højere kompleksitet end omgivelserne, så skal vi enten også 

In tracing the development of histori-
cism, I found that the dangerous habit 
of historical prophecy, so widespread 
among our intellectual leaders, has 
various functions. It is always flattering 
to belong to the inner circle of the 
initiated, and to possess the unusual 
power of predicting the course of 
history. 

The Open Society and its Enemies 
Karl Popper,, 1945 
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bruge energi på at forstærke barrieren mellem de to systemer, eller også 
udjævnes trykket med et brag. – Hvorefter verden er mindre ordnet end 
den var før, fordi kompleksiteten der før var samlet ét sted, er nu spredt.  
 Og dermed er entropien steget?  
 Specielt hvis braget er sket i form af to fly der jævner to finanstårne 
med jorden, eller en invasion af et land som kaster landet ud i konstante 
selvmordsattentater. Man kan kalde det meget, men orden er det i hvert 
fald ikke! 
 Det er dekompleksitet? 
 Dét kan man vist roligt sige! 
 Parallellen til termodynamikken gør sig som sagt også gældende med 
hensyn til at holde systemerne adskilt. Det kræver enorme mængder energi 
at holde nordkoreanerne væk fra kineserne og sydkoreanerne. Så stor ener-
gi, faktisk, at Nordkorea er ved at udbrænde sig selv indefra. 
 Men kan vi overhovedet bruge det på den måde som du siger, med at koble 
bruge termodynamikken til at sige noget om memerne og memplexerne? Er det ikke 
bare ordgejl? 
 Du kan jo spørge din far… 
 Men hvis vi nu leger at vi kan, hvad er konklusionen så? Eller hvad 
kan vi så lære af det? 
 Vores viden om termodynamikken og din kobling mellem termodynamikken 
og kulturen? Jamen, du brugte det jo til at sige noget om, hvad der sker, når lav-
komplekse og højkomplekse systemer skal eksistere side om side: enten udjævnes 
kompleksiteten, fordi der er åbenhed mellem systemerne, eller også skal man bruge 
enormt meget energi på at opretholde barriererne mellem dem. Og hvis barriererne 
er effektive, og hvis den memetiske kompleksitetsforskel bliver for stor, og barrieren 
så alligevel ikke kan holde, så risikerer man at den eksploderer med et brag. 
 Det var min hypotese tretten: kompleksitetsubalancer kan eksplodere 
med et brag.  
 En anden ting som man måske kan sige, det er at det er lukketheden –
det vil sige den manglende energitilstrømning i sig selv – der forhindrer at 
kompleksiteten kan udvikle sig.  
 Hvis systemer er totalt åbne og uden barrierer mellem hinanden, så 
svarer det til at de er ét fælles system, og så øges entropien, fordi hele syste-
met søger mod global ligevægt. 
 Hvis de enkelte systemer er perfekt, hermetisk lukkede og der ikke 
kan strømme nogen energi hverken ud eller ind, så opstår der også ligevægt 
inde i hvert system. 
 Udviklingen og ”livet” sker der, hvor der er udveksling af energi mel-
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lem systemer. Det er dér der kan opstå noget interessant, det er dér der op-
står kompleksitet.  
 Men den energiudveksling skal ske løbende og den skal gå begge veje, for 
ellers er det at der opstår overtryk det ene sted? 
 Når vi i Vesten render og suuuuger ressourcer og energi til os fra res-
ten af verden, så opstår der vanvittigt høj memetisk kompleksitet her, og 
nogle af de memer vi skaber, spreder vi til resten af verden. 
 Energi omsat til memer? 
 Men det skaber ikke nødvendigvis kompleksitet der, hvor vi sender 
memerne hen. Resten af verden opnår kun kompleksitetsforøgelse i det om-
fang de også selv kan omsætte energi til memer og udveksle både energi og 
memer med andre. Plus i dét omfang de tillader folk at bruge og udveksle 
energi og memer frit med hinanden inden for det enkelte system. 
 Hvilket forklarer, hvorfor Nordkorea ikke sender nogen memer ud i verden? – 
Og lige pludselig har vi også en helt fysisk forklaring på at vi ikke importerer me-
mer eller teknologi fra hverken Rusland eller Mellemøsten: vi køber deres olie, deres 
energi og omsætter den selv til kompleksitet. Mens de sidder på deres flade for vores 
penge – i hvert fald de oligarker og sheiker, hvis lommer pengene havner i? 
 Mens resten af Ruslands og Mellemøstens indbyggere lever i materiel, 
åndelig og generel memetisk fattigdom og politisk undertrykkelse. 
 Hvorefter kultur-clashet mellem os og dem risikerer at eksplodere i et brag? 
 Som var dét min hypotese sagde. 
 Den bedste løsning er naturligvis at lukke energi, memer og – i dét 
omfang man kan – frihed ind i de lavkomplekse kulturelle systemer, inden 
man bryder barriererne ned, så det ikke eksploderer med et brag. Dét be-
tyder selvfølgelig også øget kulturentropi overordnet set, fordi kulturfor-
skellene mindskes, når memerne bliver blandet, men det sker ved at hæve 
den samlede kompleksitet i stedet for at sænke den. – Og når vi nu alligevel 
har taget hul på en af hypoteserne, så lad os tage dem fra en ende af, når du 
har fået din pause. 
 Er det OK, hvis vi også henter noget æblejuice eller sådan noget, tror du? 
 Bare det ikke er saftevand! – Og hvis du kan finde overlægen ved 
samme lejlighed, så tøv ikke med at bringe ham hid! 
 Så du kan dreje halsen om på ham? 
 Nej, så han kan udskrive mig, så jeg kan dreje halsen om på ham! – 
Spørg i det mindste, om der er nogen der har hørt fra ham. 
 OK. – Vi ses. 
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∆ΙΑΨΑΛΜΑΤΑ XXIV  
 
 
Melander gnubbede sin øreflip, som hun havde for vane, når hun prøvede 
at samle tankerne midt i kaos.  
 Kirken var afspærret nu, men liget hang stadig på det store kors mel-
lem prædikestolen og alteret. Der var ingen tvivl om, at det var sognets 
gamle præst, der hang på det – eller rettere sagt: størstedelen af ham. Der 
var et gabende hul i brystkassen, og hans hjerte var lige blevet fundet i kir-
kebøssen. 
 Melander erindrede ikke, at der nogensinde havde været et krucifiks i 
Taastrup Nykirke før. 
 - Vi har været igennem sakristiet nu. Det var retsmedicineren, der 
kom hen til hende og vippede sit åndedrætsværn op i panden. Skov, hed 
han vist. En spinkel fyr på omkring 35 og med en attitude, der måske var en 
anelse barskere, end han egentlig havde behøvet. Det var heller ikke nemt at 
være retsmediciner. - Der ligger et sæt tøj sirligt foldet på bordet derinde. Vi 
går ud fra, at det er hans. Skov nikkede op mod præsten på korset. Melan-
der nikkede tilbage og bemærkede en skægstub, som Skov havde overset i 
morgenbarberingen. 
 - Ornatet lå ved siden af, fortsatte han. - Med pibekrave og det hele. 
 - Tak. 
 - Har du set salmenumrene? 
 Først nu bemærkede Melander de gyldne tal på tavlerne hele vejen 
rundt i kirken: 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41. 
 - Nej, hvad er der med dem? 
 - Det ved jeg ikke. Jeg tænkte bare, at de måske kunne have en betyd-
ning. De virker bekendte på en måde. 
 - Selvfølgelig virker de bekendte. Det er jo tal. Du ser dem hver dag. 
 - Men måske var de alligevel værd at undersøge? 
 - Jeg ser på det. 
 Melander lovede sig selv at se på det.  
 Da Skov vendte sig om og gik op mod korset ad den lille trappe ved 
døbefonten, lagde Melander mærke til, at Skov havde en bred ryg og smalle 
hofter. Selv gennem den hvide beskyttelsesdragt var det tydeligt. 
 Hun kiggede på tavlerne med tallene endnu en gang. Havde hun set 
dem før? Virkede de bekendte, som Skov sagde? Hun kunne ikke afgøre 
det. 
 Oppe bag prædikestolen var Skov og nogle af politiets teknikere ved 
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at lægge korset ned, så de kunne pille pastoren af. Hun måtte hellere gå op 
og tage det hele nærmere i øjesyn. 
 
- Det er sikkert nogle konfirmander, der var utilfredse med gaverne, gnæg-
gede Pedersen, mens han kløede sig i nakken. - Eller en utilfreds ægtemand, 
der ikke synes, at ægteskabet lever op til det forventede… 
 Typisk Pedersen. Mens fire af hans kolleger knoklede for at lægge 
korset ned, uden at liget led overlast, stod Pedersen og kløede sig i nakken 
med morsomme kommentarer.  
 Han havde heller ikke altid haft det nemt. Faren drak, og moren hav-
de forladt ham, da han var fire. Så havde han været Vajsenhusbarn, og efter 
nogle barske år på børnehjem, havde han måttet klare sig selv. Han havde 
været både havnearbejder og i smedelære. Så havde han søgt ind på politi-
skolen.  
 Der var han dumpet. Men så havde han søgt ind igen. Så var han 
dumpet igen, men så prøvede han bare en gang til. Så dumpede han endnu 
en gang og søgte igen. Også denne gang dumpede han, men det slog ham 
ikke ud. Pedersen havde lært at livet kan være fuldt af modgang, så han 
søgte ind igen.  
 Desværre dumpede han. Det skulle dog ikke komme an på dét, så 
han søgte ind igen. Til sidst var han lige ved at give op. Dagene gik og bre-
vet om optagelse på Politiskolen lod vente på sig. Da det endelig kom, var 
spændingen næsten ikke til at holde ud. Var han dumpet, eller kom han 
ind?  
 Han var dumpet igen. Året efter søgte han ind en gang til.  
 Til sidst kom han ind.  
 Efter udstået elevtid blev han gift, og han og Fru Pedersen fik en søn. 
Sønnen var ubetinget den største begivenhed i Hr. og Fru Pedersens liv. 
Derfor begyndte han at kalde sin kone ”mor”, og hun begyndte at kalde 
ham ”far”. Det blev de ved med. Selv efter at sønnen og hans efterfølgende 
to søskende var flyttet hjemmefra. Til sidst flyttede Fru Pedersen også.  
 Gudskelov fandt Pedersen snart en ny kone. Naboens, for at være helt 
præcis.  
 Men det holdt heller ikke.  
 Så kom tiden med både druk og arbejdsforsømmelser. Det blev til en 
lang periode, hvor han kun hørte Peter Belli. Til sidst var det lykkedes ham 
at komme gennem nedturen og ud på den anden side som et næsten helt 
menneske.  
 Han var god nok, Pedersen. Han var typen, der aldrig gav op. 
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 Da korset først var taget ned, og Melander kom helt tæt på liget, så 
hun, hvordan de tykke jernnagler var hamret gennem håndleddene på den 
gamle, halvnøgne mand. Hjertet var skåret ud med et langt snit, og to rib-
ben var bøjet til side. Kun et par netunderbukser af mærket Hammerthor 
havde den bestialske morder ladet sjælehyrden beholde. – Eller var det her, 
Melander skulle finde sit første spor: Hammer-Thor?  
 Hun nåede ikke længere i sine overvejelser, før Skov afbrød hendes 
tanker. 
 - Det er ikke til at sige, om han har været helt død under korsfæstel-
sen. Bulen i baghovedet kan stamme fra et slag, der har gjort ham bevidstløs. 
Men ansigtstrækkene og blodudtrækningen ved naglerne… krampetræk-
ningen i hænderne…  
 Skov kunne ikke få sig selv til at sige mere. 
 Melander var træt. Træt af drab, træt af semiotiske mordere, og træt 
ved tanken om, at hun skulle hjem og lave lammekoteletter i fad. Hendes 
mor kom på besøg og havde sin nye kæreste med. En teolog fra Jylland. Det 
skulle nok blive interessant. Om ikke andet kunne hun jo underholde med 
dagens fund i kirken. Det var under alle omstændigheder bedre end det evigt 
tilbagevendende emne, Johannes, hendes teenage-søn, der netop havde 
meddelt, at han ville droppe ud af HF og tage på jordomrejse med sin 
tamrotte Douglas. 
 Melander kastede et sidste blik på den korsfæstede. Hun havde set, 
hvad hun havde behov for at se. Hun så på sit ur: halv tre. Hvis hun skynd-
te sig, kunne hun nå at køre forbi stationen og skrive rapporten færdig, in-
den Den Lille Gode Slagter lukkede. Med lidt held havde grønthandleren 
ved siden af både frisk timian og tyrkiske peberfrugter. 
 
På vej ud til bilen overvejede Melander Hammer-Thor-sporet. Kunne det væ-
re Forn Sidrs værk? Taastrup betød trods alt ”Thors Torp”, og ”Nykirke”… 
Den ”nye kirke på Tors torp” kunne være særdeles sårende for de asatroen-
des følelser.  
 Men der var endnu en mulighed. Den gamle vikingemytologi var be-
gyndt at gribe om sig andre steder også. Rollespillene omkring Selsmosen 
havde de seneste år taget en stadig mere dramatisk form.  
 For ikke længe siden havde fire lømler ”blotet” i parkanlægget ved 
fuldmåne. Grundet en ordblind sekretær på stationen var de derefter blevet 
varetægtsfængslet for blufærdighedskrænkelse. Men Byretten havde fri-
kendt dem, om end de havde fået bøde for at stjæle Direktør Dorphs bedste 
høne og en ramme guldøl. 



 150 

 - Vent! 
 Melander havde dårligt nået at sætte nøglen i låsen på sin bil, før Pe-
dersens stemme standsede hende. 
 - Skov nævnte dét med tallene på tavlerne, prustede han. 
 - Ja? Melander havde helt glemt de gyldne tal, selvom hun havde lo-
vet sig selv at huske dem. 
 - Jeg ved, hvad det er for tal, sagde Pedersen, efter at have fået vejret 
en anelse. 
 - Og? 
 - Det er primtal. 
 - Hvad for nogen tal? 
 - Primtal. Det er positive tal, der kun er delelige med 1 og tallet selv – 
også kaldet ”de trivielle divisorer”. 
 Pedersen var så gammel, at han rent faktisk havde lært noget i skolen. 
Hans viden kom bag på Melander gang på gang. 
 - Hvad tror kirken på? Pedersen sendte hende et skælmsk, gennembo-
rende blik. 
 - Gud? 
 - Og? Hans mundvige krusede sig i antydningen af et smil. 
 - Jesus? 
 - Og? Pedersen nærmest glødede nu, og der var ingen tvivl om, at han 
varmede op til at sætte trumf på. 
 - Øh, Jomfru Maria? 
 - Helligånden. Og hvad udgør de tilsammen? 
 Teologi var ikke Melanders stærke side. Havde hun nu bare haft mo-
derens nye kæreste i nærheden, så hun kunne spørge. Men det havde hun 
ikke. Hun hadede at tabe ansigt til Pedersen. Det var ydmygende. Han var 
20 år ældre end hende og havde nok så ofte luftet sine holdninger til karri-
erekvinder sidst i 30’erne. Melander hadede, når han vidste ting, hun ikke 
havde forstand på. 
 - Hvad udgør Faderen, Sønnen og Helligånden tilsammen? triumfe-
rede Pedersen. 
 Satans! Ikke om hun kunne komme på det! Og hun var endda både 
døbt og konfirmeret. 
 - Treenigheden! nærmest spruttede han af sejrsikker henrykkelse med 
tryk på anden stavelse. - Og hvad er det, der kendetegner Treenigheden? 
 - Øh… 
 - Den er en enhed af tre, delelig og alligevel udelelig. Pedersen kunne 
næsten ikke styre sig af bare begejstring. - Hvad er primtallene? 
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 - Udelelige?  
 Pludselig gik det op for Melander.  
 - Treenigheden er udelelig, primtallene er udelelige. Morderen er en 
fundamentalistisk, kristen matematiker! 
 - Lagde du mærke til, hvor mange primtal, der var derinde? 
 - Nej? 
 - Fjorten.  
 - Og? 
 - Hvor mange var Jesus og hans disciple? 
 - Fjorten? 
 - Tretten.  
 - Hvem er så den sidste? 
 - Muhammed! Det er et islamistisk komplot! Pedersen prikkede sin 
pegefinger mod tindingen for at illustrere, at han ikke var den, som en kold-
blodig, islamistisk matematiker kunne løbe omkring hjørner med. - Treenig-
hedsdogmet om en delelig udelelig Guddom er en vederstyggelighed for 
muslimer. Jeg er fuldstændig sikker på, at du skal rette eftersøgningen mod 
Taastrupgaard og alle de fundamentalister, der bor derovre! – Og når du 
står med morderen i kachotten og har hans selvmordsbælte og Koranen 
liggende på dit skrivebord, så husk, hvem der satte dig på sporet! 
 Pedersen sendte hende et sejrsikkert smut med øjnene, inden han 
drejede om på hælen og gik over mod sin tjenestevogn. 
 
Melander havde imidlertid besluttet sig for, at koteletterne skulle have or-
dentlig tid i ovnen, så hun ville gerne have sagen afsluttet inden klokken 
fem.  
 Derfor satte hun sig ind i sin bil og kørte målrettet mod parcelhus-
kvarteret sydøst for byen. Her var alle husene bygget i begyndelsen af 
70’erne, og de fleste af beboerne var derfor relativt velstående efterlønnere. 
Desuden havde de for meget tid til sig selv, efter at børnene var flyttet 
hjemmefra. Så det var sådan set bare at køre ind på den første, den bedste 
villavej og vælge og vrage. 
 Melander parkerede og valgte et rødstenshus med perlegrus og gra-
nitløver i indkørslen. Der var lys i et af vinduerne og kun én bil i indkørs-
len. Perfekt!  
 Hun åbnede havelågen og gik hen til hoveddøren. På et skilt ved si-
den af døren stod ”Rabula Tusindstjerne-Gyldenfryd”, og på selve brev-
sprækken stod indgraveret ”Birte og Hans”. Hun var kommet til det rette 
sted.   
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 - Velkommen til Rabula!  
 Melander behøvede ikke engang ringe på, før døren gik op. Rabula 
tog imod med ravsmykker så store som espresso-kopper. – Melander kunne 
godt bruge en kop kaffe, kunne hun mærke. Men det var der ikke tid til nu. 
 - Melander, kriminalpolitiet. Er du clairvoyant?  
 - Du kommer, fordi du søger svar? sagde Rabula. 
 - Det kan man roligt sige, snappede Melander hende af og trådte in-
denfor. - Kan vi droppe aurasnakken og gå lige til sagen?  
 Rabula nikkede og førte Melander ind i et lille rum med en delfinpla-
kat på væggen og duftlys i vindueskarmen. 
 - Jeg tænder lige for denne her… 
 Rabula trykkede play på en ghettoblaster, og det tidligere børnevæ-
relse med skabsvæggen i lamineret spån fyldtes med hvalsang. 
 Melander tænkte nu både på lammekoteletter, pukkelhvaler og kaffe, 
så det var bare om at få det overstået.  
 - Vi har fundet et lig nede i kirken, og jeg vil gerne have det opklaret 
lidt tjept. 
 - Du ser ud som en, der har travlt. – Er du klar over, at din aura har… 
 - Jeg sagde, at jeg ikke har tid til aurasnak. Jeg har et polaroid af afdø-
de her… 
 Melander rakte Rabula et foto, som det var lykkedes hende at snuppe 
fra Skov, uden at han lagde mærke til det. 
 - Uha! Det er mørk energi! 
 - Ja, og? 
 - Selvmord. 
 - Selvmord?! 
 - Ubetinget selvmord. 
 - Har du overhovedet set på billedet? 
 - Det behøver jeg ikke. Jeg kan mærke det. 
 - Nå, o.k. Tak skal du have. – Koster det noget? 
 - Nej, det er vel en borgerpligt i et civiliseret samfund, at man hjælper 
politiet med deres arbejde? 
 - Sandt. Tak skal du have. 
 
Og således gik det til, at Melander fuldstændig slap for at efterforske sagen 
yderligere, endsige finde beviser, afhøre vidner, tænke eller bruge bevisfø-
relse og logik, for nu var det hele jo opklaret, og der var god tid til at stege 
lammekoteletter.  
 De blev i øvrigt helt vidunderlige! 
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 To glas æblejuice – men ingen overlæge! 
 Det anede mig!  
 Mon ikke han kommer? 
 Det håber jeg da! – For ham! 
 Ellers må jeg smugle dig ud i håndtasken. 
 Tror du ikke, stolen er for stor? 
 Kan sådan en kørestol ikke klappes sammen? 
 Selvfølgelig. – Desværre kan man ikke også lukke luften ud af ringe-
ne! Det havde ellers været storartet med sådan en gummislange at kværke 
ham med! – Nå, inden jeg hidser mig alt for meget op: hypoteserne! Du har 
dem med, ikke? 
 De er sammen med de andre noter fra i mandags. – Kan du dem ikke uden-
ad? 
 Hvis jeg tænker mig om, kan jeg jo nok, men det er alligevel rarere 
med et stykke papir at holde sig til. – Kan du finde dem? 
 Der er jo både det papir du gav mig, og så er der 
mine egne noter… 
 Det er sgu da også forbandet med ham! Har 
han tænkt sig at jeg skal sidde her og rådne op? 
 Dagen er jo ikke omme endnu… 
 Dét siger du! Det er jo ikke dig der har udsigt 
til at skulle sidde i det her hul en weekend til, hvis 
han ikke dukker op. – Er de der? 
 Jeg bladrer jo det bedste jeg har lært! 
 Godt. – Ét er selvfølgelig, om hypoteserne hol-
der. Et andet er, om vi – nu hvor vi både har kigget 
på alle mekanismerne bag det hele, og vi har været 
igennem evolutionen og den måde vores hjerne fun-
gerer på og vores forudsætninger for at få mening ud 
af verden – om vi så kan sige noget om, hvordan vi 
skal forholde os til hypoteserne. Om vi overhovedet 
er i stand til at gøre noget ved verden som den er, når 
vi er som vi er: menings- og tryghedssøgende vanetæn-
kere der er på konstant jagt efter mad og fisse. – Kan 
du finde dem? 
  Her! 
 Vækker det ikke bare søde minder? 

Femten hypoteser 
Hypotese I: Der sker en eksponentiel 
stigning i kompleksiteten inden for 
områder, som vi ikke kontrollerer. 
Mængden af de midler, vi har til 
rådighed til at imødegå denne 
kompleksitet i form af adgang til 
ressourcer og teknologiske løsninger, 
stiger enten lineært, følger Elliot-
bølger eller stiger eksponentielt med 
forsinkelse i forhold til de forhold, som 
de skal udbedre. 
 
Hypotese II: Jo højere oppe ad den 
eksponentielle kurve for kompleksitet 
vi befinder os, desto mindre er 
nytteværdien af fremskridtet i forhold 
til teknologiens kompleksitet. 
 
Hypotese III: Marginalen mellem 
fordele og ulemper bliver mindre jo 
mere højteknologisk / kompleks 
teknologien er – jo mere 
højteknologisk, desto hurtigere 
indtræder ulemperne ved teknologien. 
III b: Graden af fremskridt falder 
eksponentielt i takt med at 
kompleksiteten stiger. 
 
Hypotese IV: Det er umuligt at løse 
problemer uden at gøre verden mere 
kompleks – øget kompleksitet er en 
irreversibel naturlov. 
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 ”Blandede følelser” ville være mere præcist… 
 Jeg elsker dem. 
 Hypoteserne? 
 De morer mig. 
 Morer dig?!?! 
 Mm. De er mine små, elskede putteæg. 
 Hvad? 
 Mine små putteæg. Jeg snakker med dem og 
putter dem i seng hver aften. Putte-putte. Ned under 
dynen og ikke noget med hænderne over. Dynen alt-
så. Sommetider kan jeg sidde og putte med dem hele 
natten. Snakke med dem og vende og dreje dem, og 
nogle gange klækker de. Mine små putteæg. – Arj, 
hold da op! Jeg tager pis på dig!  
 
 Hold kæft hvor så du sjov ud! 
 Jeg var lige ved at blive bekymret! 
 ”Lige ved…”! Du var ved at skide i bukserne, 
var du! – Du var lige ved at gå i panik! 
 Du er eddermame utålelig! 
 Fornøjelsen er helt på min side! 
 Ja, dét kan du roligt sige!  
 Er du stadig bange for at jeg springer op og 
voldtager dig? 
 Bliver du skuffet, hvis jeg siger nej? 
 Kun hvis du fortæller det til andre. 
 OK, det bliver mellem os så! 
 Ellers kommer jeg efter dig! 
 Den er god med dig! – Skulle vi ikke se på de hypo-
teser der? 
 Gerne. Men jeg holder faktisk virkelig af dem! 
Hypoteserne. – Og sommetider klækker de rent fak-
tisk i en genial indsigt. Putte eller ikke-putte. 
 Du kan selv være ”putte”! 
 Putte-putte. – Hvad siger den første? 
 ”Der sker en eksponentiel stigning i kompleksiteten 
inden for områder, som vi ikke kontrollerer. Mængden af 
de midler, vi har til rådighed til at imødegå denne kompleksitet i form af adgang til 
ressourcer og teknologiske løsninger, stiger enten lineært, følger Elliot-bølger eller  

Hypotese V: Kompleksiteten når et 
niveau, hvor vi ikke længere er i stand 
til at løse vores problemer. 
 
Hypotese VI: Vores behov for 
løsninger på vores problemer stiger 
ikke nødvendigvis gradvist eller i en 
jævn eksponentielt stigende hast men 
kan risikere at opstå i hop, fordi de 
komplekse systemer er kaotiske og 
kompleksiteten stiger eksponentielt. 
 
Hypotese VII: Homo liquens er såvel 
et privilegium som en forbandelse. 
 
Hypotese VIII: Materiel og intellektuel 
kompleksitet (materiel velstand og 
ytrings- og trosfrihed) hænger 
sammen, og dekompleksitet bare det 
ene sted betyder fattigdom over hele 
linien.  
 
Hypotese IX: Økonomier uden co-
evolutionaritet er sårbare, ineffektive 
økonomier. 
 
Hypotese X: Kompleksitet er en 
autonom organisk proces, som ikke 
kan kontrolleres, og statens / 
fællesskabets / magthavers indflydelse 
er omvendt proportional med 
samfundets kompleksitet. 
 
Hypotese XI: Øget kompleksitet kan 
kun imødegås af tilsvarende øget 
kompleksitet. 
 
Hypotese XII: Stigningen i 
kompleksitet når et loft og kollapser 
 
Hypotese XIII: 
Kompleksitetsubalancer kan 
eksplodere med et brag. 
 
Hypotese XIV: Øget kompleksitet 
skaber øget polarisering.  
 
Hypotese XV: Ny teknologi skaber 
social polarisering, og det er først, når 
teknologien er ved at være forældet, at 
den skaber en udligning, en generel 
velstandsstigning. 
 

Hypotese I 
Individually we are much larger than 
ants, but collectively their biomass 
exceeds ours. 
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stiger eksponentielt med forsinkelse i forhold til de forhold, 
som de skal udbedre.” 
 Hvad siger du til dét? 
 Dét med at kompleksiteten stiger eksponentielt, når 
vi ikke kontrollerer den, det er vel rigtigt nok. På grund af 
nicherne som hele tiden bliver fyldt ud.  
 Dét med at vi kun kan imødegå den eksponentielle 
stigning med lineære midler eller lineær tilgang af ressour-
cer, var det ikke dét du havde lavet en tegning af? 
 Malthus gamle tegning, præcis. – Kan du finde 
den? 
 Jeg vidste du ville spørge! 
 Vi er snart ligesom sådan et godt gammelt ægtepar: den ene ved, 
hvad den anden tænker.  
 Jeg tror godt du kan gætte, hvad jeg tænker lige nu! 
 ”Gamle idiot og alle hans åndsbollede tegninger!” 
 Vi må have guldbryllup. Mindst. – Her; er det den? 
 Nej. Det er ikke den… 
 Hm 
 Men vi kan sagtens bruge den, for kurverne er 
de samme: den eksponentielle kurve er væksten i ud-
fordringer, den lineære er de ressourcer vi har til-
gængelige for at løse vores problemer.  
 På den tegning du har fundet her, viser den 
eksponentielle kurve vores ønsker og efterspørgsel, 
og eftersom det jo typisk er vores begær der skaber 
udfordringerne, så lad os bare bruge tegningen. – Så 
fortæl: Hvad skal vi mene om hypotese ét? 
 At vi er på skideren?  
 Det er absolut en mulig konklusion. – Hvorfor? 
 Fordi den eksponentielle kurve er vores spontane forbrug og ønsker om for-
brug, og den viser også væksten i kompleksiteten i vores opfindelser inden for alle 
mulige ting: medicin, computerteknologi, lovgivning, mode og signaler – kultur i 
det hele taget. Vi opfinder og udvikler og begærer og ønsker at forbruge med eks-
ponentiel vækst, og derfor skaber vi også udfordringer i eksponentielt omfang.  
 Men ressourcerne er begrænsede, og dét som den lineære kurve så viser, det 
er den hastighed vi kan udvinde ressourcerne med – eller finde på energibesparende 
løsninger, så vi ikke bruger af jordens ressourcer i eksponentiel hast – den er kun 
lineær og kan slet ikke følge med. – Eller noget i den retning.  

 

Just as there is almost no corner of 
the globe untouched by human 
presence, there is almost no land 
habitat, from harsh desert to inner 
city, untouched by some species of 
ant. They are a good example of a 
population whose density and pro-
ductiveness are not a problem for the 
rest of the world, because everything 
they make and use returns to the 
cradle-to-cradle cycles of nature. 

Cradle to Cradle 
Michael Braungart, William McDonough, 

2002 
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 Hypotese ét siger at vi skaber problemer hurtigere end vi løser dem. 
Ikke mindst fordi vi producerer mennesker hurtigere end vi kan brødføde 
dem, og indtil nu har vi haft for vane at løse det problem ved at kolonisere 
andre folks landområder, udvikle endnu mere komplekse og forurenende 
teknologiske løsninger eller ved at dø i stort omfang i krige og epidemier. – 
Og det er af gode grunde løsningsmuligheder som vi ikke rigtigt kan tillade 
os at fortsætte med. 
 Grunden til at det ”virkede”, var at efter hver epidemi eller krig var der færre 
mennesker tilbage til at spise frugterne af den teknologiske udvikling som fandt sted 
inden krigen eller epidemien? – Så længe befolkningstallet steg, fandt der reelt ikke 
nogen forbedring af levestandarden sted, selvom vi blev ved med at opfinde nye 
ting? 
 Det er reelt først efter abortens frigivelse og opfindelsen af p-pillen at 
verden – reelt Vesten og Kina – har oplevet forbedrede leveforhold uden en 
forudgående masseudryddelse. 
 Hvis vi alle sammen skal have mad i maven og tøj på kroppen i frem-
tiden, så skal vi altså også i eksponentielt stigende hast finde på nye dyrk-
ningsmetoder, distribution og energibesparende transport- og forarbejd-
ningsmetoder, eller satse massivt på børnebegræsning, for ellers kollapser 
klodens økologi. 
 Hvad den så også tilfældigvis er ved at gøre? 
 Ja, det er et pudsigt sammenfald, ikke? Og eftersom vi gudskelov er 
nået frem til en modenhed og et etisk stade, hvor vi som art er blevet no-
genlunde enige om at det ikke er i orden at begå folkedrab, så har vi tre mu-
ligheder: at uddanne menneskene, så de vælger at få færre børn, at ændre 
vores ønsker og forbrug, og at føre politik der skaber bedre rammer for at 
løse vores problemer. Det vil sige: lovgivning og økonomiske incitamenter 
der fremmer udviklingen af bæredygtige løsninger, sådan at uanset hvor 
meget vi ønsker os og opfinder og efterspørger; uanset hvor meget kom-
pleksiteten stiger i vores opfindelser og de ting vi begærer, så kan både 
produkter, livsstil og efterspørgsel blive lige så komplekse de vil, for det 
belaster ikke kloden, og derfor bliver tilgangen af ressourcer og løsninger 
irrelevant. 
 Hvis vi kun opfinder bæredygtige løsninger? Vi skal simpelthen til at skabe 
løsninger der ikke skaber nye problemer? – Ligesom Cradle to Cradle? 
 Dét ville absolut være en fordel! 
 ”De fleste problemer vi har i dag, var engang løsningen på et andet problem” 
sagde du. 
 Det er skrækkeligt, så skarp jeg er! – Hvad hedder hypotese II? 



 157 

 ”Jo højere oppe ad den eksponentielle kurve for kom-
pleksitet vi befinder os, desto mindre er nytteværdien af 
fremskridtet i forhold til teknologiens kompleksitet.” 
 Også kendt som ”loven om faldende grænse-
nytte”: det gjorde en kæmpe forskel for vores forfæd-
re, da de lærte at tæmme ilden, det gjorde ikke nær 
samme forskel, da vi gik fra vokslys til stearin. 
 Men det rykkede, da vi opfandt glødelampen, til gengæld har det ikke ændret 
stort på vores dagligdag at vi gik fra glødelamper til elsparepærer og diodelys? 
 De kunstige lyskilder bliver ekstremt komplekse, men den yderligere 
nytte som vi får ud af opfindelserne, matcher slet ikke den øgede komplek-
sitet og vores øgede forbrug. Den ressourcebesparelse som den langt mere 
komplekse opfindelse giver, matcher ikke vores øgede begær: elbesparelsen 
ved at bruge diodelys kan på ingen måde opveje det merforbrug i strøm 
som alverdens computerskærme, trafiksignaler, billygter, gadebelysning, 
juletræskæder og lysbehov i det hele taget medfører. – Så holder hypotesen, 
og hvad skal vi bruge det til? 
 Det gør den vel? – Men det er jo ikke sådan lige til at bruge den til noget 
konkret. Man kan vel ikke sige at vi skal holde op med at opfinde flere ting? Det 
ville vi jo ikke blive hverken lykkeligere af eller løse vores problemer ved? 
 Sandt. Men vi kunne måske prioritere vores nyopfindelser? – Eller 
rettere: vi kunne rent politisk skabe incitamenter til at udvikle løsninger 
som løser en ny type problemer og indtænker flere faktorer end blot umid-
delbar behovstilfredsstillelse, økonomisk overskud, og at den første den 
bedste niche bliver udfyldt. Kernen i foragtcentrifugen – demokratiet og 
retsstaten – kan insistere på at trække forretningsdomænet ind mod midten, 
så det hænger sammen med etikken. For lyskilderne er det intet mindre end 
genialt at vi kan udvikle energibesparende belysning, nu skal det så bare 
også lige drives af solenergi, så de nye teknologier trækker i samme retning 
og rent faktisk løser vores grundlæggende problemer. 
 Men du kan jo ikke dirigere den teknologiske udvikling. Så vidt jeg husker, så 
sad du selv og mobbede kommunismen det meste af mandagen. 
 Sandt. Vi kan ikke oprette et centralt styret teknologiråd – eller hvad 
det nu skulle hedde – som får magt til at afgøre, hvad der skal opfindes, og 
hvad der ikke skal opfindes. Men vi kan som politiske forbrugere og ikke 
mindst som vælgere vægte langsigtede, bæredygtige løsninger over kort-
sigtet tilfredsstillelse af vores bekvemmelighed.  
 Det er drønirriterende at være voksen og skulle tage alle mulige for-
mer for ansvar på sine skuldre, men der er ikke nogen vej uden om. Det 

 

Hypotese II 
 

Overdesignede citruspressere er 
elendige 

politiken.dk 
24. april 2009 
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samme gælder politikerne og de utallige mennesker der træffer beslut-
ninger rundt omkring erhvervslivets mest blankpolerede konferenceborde. 
– Det er ikke det samme som at man skal være Tante Kedelig, ikke ud over 
hvad almindelige voksne mennesker med ansvar for næste generation alle 
dage har været: voksne mennesker tænker på konsekvenserne af at følge 
deres lyster her og nu, i forhold til at agere, så der også er mad til børnene i 
morgen. 
 Men kan vi finde ud af dét? Og kvæler det ikke spontaniteten? – Det er jo 
svært nok for en del af os, selvom de har børnene derhjemme, og ungerne skriger, 
hvis de er sultne. Men de børn du taler om, er jo ikke engang født endnu, eller også 
er det i det mindste deres sult om 30-40 år vi taler om. 
 Men sådan er det jo at være voksen! Der er en spontanitet man kan 
tillade sig som otte-årig eller til nød som 16-årig, men som man bare ikke 
kan tillade sig som voksen. I stedet finder man andre områder at være 
spontan inden for, og man finder – forhåbentlig! – andre interesser, end 
man havde, da man var otte eller 16! 
 Men behovet for nye typer løsninger flytter ansvaret over på os som 
vælgere på en ny måde. Ikke blot som dig og mig lige her og nu og nede i 
Irma foran hylderne med importerede tropefrugter i december.  
 Voksne vælgere vælger politikere der indretter verden på en voksen 
måde. Og når verden er indrettet voksent, så vi oplever større behovsopfyl-
delse ved at efterspørge og købe ting der er reelle forbedringer, reelt ny-
tænkte produkter produceret ud fra bæredygtige principper, simpelthen 
fordi det er for dyrt at købe de ting der slider uforholdsmæssigt på res-
sourcerne. Det skal være nemt og bekvemt at handle klogt, frem for at 
fortsætte med at købe ting der blot er marginalt bedre end dét vi har så 
rigeligt af i forvejen. Det meste af dét vi køber, ender jo i skraldespanden 
eller på affaldspladsen alligevel: vi kyler uanede mængder af mad ud, fordi 
vi ikke kan finde ud af at udnytte resterne, inden de bliver dårlige, og vi 
skifter tøj og skrammel ud konstant, inden det nogensinde er slidt op. Eller 
også skifter vi rent faktisk ting ud, når de er slidt op eller gået i stykker, 
men så er det fordi vi køber noget billigt skrammel der slet ikke er bygget til 
at holde.  
 Som vores forbrugsmønster har set ud de sene-
ste 40 år, har vi skolet hinanden til at forbruge, for-
bruge og forbruge, hver gang der kom blot en margi-
nal forandring i forhold til det ragelse vi har i forvejen. 
– Undrer du dig stadig over at jeg valgte en dame-
bladsjournalist til at komme og tale med mig? 

We contribute less to R&D than the 
pet food industry. 
Jeffrey Byron of the Californian Energy 
Commission on energy research in the 
US for projects like a smart electricity 
grid, a problem that the Obama 
administration wants to spend billions of 
dollars to fix. 

New Scientist 
28 March 2009 
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 Du nyder virkelig at drysse salt i såret, hva’? 
 Jeg antyder bare at du i fremtiden måske skal til rent faktisk at lave 
noget research på de ting du skriver om, for at kunne fortælle, hvad der re-
præsenterer reelle nyheder og reelle produktforbedringer, frem for blot at 
konstatere at der nu er kommet et nyt, særligt sæt spisepinde til venstre-
håndede. – Hvad siger hypotese III? 
 ”Marginalen mellem fordele og ulemper bliver min-
dre, jo mere højteknologisk/kompleks teknologien er – jo me-
re højteknologisk, desto hurtigere indtræder ulemperne ved 
teknologien.” Og tre B: ”Graden af fremskridt falder ekspo-
nentielt, i takt med at kompleksiteten stiger.” – Det er så-
dan set mere af det samme? 
 Bortset fra at jeg forsøger at bruge eksponen-
tialiteten til at sige noget om, hvor unyttige vores nye 
opfindelser har det med at være.  
 Nytten forsvinder hurtigere og hurtigere? 
 Ikke blot er der ”no such thing as a free lunch”, portionerne bliver og-
så mindre og mindre. – Ingen grund til at trampe mere rundt i dét. Hypo-
tese IV? 
 ”Det er umuligt at løse problemer uden at gøre ver-
den mere kompleks – øget kompleksitet er en irreversibel 
naturlov.” 
 Undtagen, når systemerne crasher, og vi ople-
ver dekompleksitet. Men dét er heller ikke ligefrem ønskværdigt! 
 Så enten holder din hypotese ikke, eller også skal vi afvente crash på crash 
eller affinde os med at kompleksiteten stiger uhæmmet, og at vi ikke har nogen 
mulighed for at gribe ind? 
 Så hvad siger du: Holder hypotesen? 
 Det er jo vanskeligt at løse problemer eller finde på nye ting uden at gøre 
verden mere kompleks… 
 Men kan vi gribe ind? 
 Har vi et valg? 
 Ja? Kompleksiteten skal nok stige, spørgsmålet er, kan vi indrette os, 
så den ikke løber fra os? 
 Så skal vi bremse kompleksiteten? – Vi kan genindføre kommunismen. Den 
dekompleksificerede jo hele samfundet og økonomien og kulturen… 
 Bortset fra at efterretningstjenesten, propagandaapparatet og udvik-
lingen af våben voksede eksponentielt i kompleksitet – indtil systemet kol-
lapsede under sin egen vægt, fordi det ikke kunne generere økonomi til at 

Hypotese III 
Hver gang du laver to søgninger på 
hjemmesiden Google.com, har du 
udledt lige så meget CO2, som hvis du 
havde kogt vand i en elkedel. 

avisen.dk 
12. januar 2009 

Hypotese IV 
Burying crop waste deep in the ocean 
could be an effective way to rein in 
global warming. 

New Scientist 
7 February 2009 



 160 

understøtte KGB, propagandaen og militæret. Samt Kremls hang til luksus. 
– Selv kommunismen dokumenterede min hypotese I! 
 Bare med nogle andre faktorer: eksponentiel vækst i bureaukratiet, lineær 
vækst – eller måske ligefrem stagnation – i økonomien? – Og dermed siger du også 
at vi konstant har valget mellem crash eller eksponentielt voksende kompleksitet – 
indtil det crasher. Ligesom økonomien lige har gjort, fordi finansmarkedet fik lov at 
vokse uhæmmet.  
 Så har vi et valg? Holder hypotesen? 
 ”Øget kompleksitet er en irreversibel naturlov”? 
 Ja? 
 Mmmm… nævnte du ikke nogle systemer som fandt et leje, en balance i 
kompleksiteten, så den ikke steg eksponentielt? Vi talte om systemer ”med opryd-
ning” og ”uden oprydning”, gjorde vi ikke? 
 Aha! – Det er hypotese XII, så lad os for nuværende sige at vi ikke kan 
beslutte, om hypotese IV holder eller ej. – Hypotese V? 
 ”Kompleksiteten når et niveau, hvor vi ikke længere 
er i stand til at løse vores problemer.” – Hvordan hænger 
det så sammen med hypotese fire? Crasher det ikke bare? 
 Det er absolut en mulig udgave af ”vi er ikke 
længere i stand til at løse vores problemer”.  
 Hvis kompleksiteten får lov til at stige ekspo-
nentielt, ender vi med at opfinde ting som vi ikke 
selv længere forstår. Når systemerne så crasher, skal vi til at rydde op i 
noget vi ikke forstår. Ingen forstod reelt alle de finansielle produkter som 
lige har forårsaget vores økonomiske krise, og der er heller ikke nogen der 
kan gennemskue, hvad der er det rigtige at gøre for at rette op på 
problemerne igen her og nu. Der er gode formodninger, der er ting man kan 
gøre for at skabe stabilitet på langt sigt, og der er også nogle her-og-nu-
tiltag der giver mere mening end andre, men der er reelt ingen der ved, om 
lortet virker! 
  Men hvis vi havde husket erfaringerne fra krisen i 30’erne, så havde de 
finansielle ”værktøjer” ikke fået lov til at eksplodere i kompleksitet, og så havde 
økonomien kunnet følge med? 
 Hvis den eksponentielle kurve viser finansmarkederne, så viser den 
lineære kurve produktionen af mad, husly og sko og strømper: alt dét som 
reelt skaber værdi.7 – Hvad siger hypotese VI? 

                                                 
7 PS: Den lineär kurve hardly gör dét, ikk for byggeriet i begyndlsen a centuryet, i hvert fal. Men mulivis den 
gjor det for food. Det virker ikk til a Knallhatt’s paastand paa noen maade bygger paa statistisk facts. Ingn 
steder i hans computer vi har lykkeds med og find noen tal, der ka underbyg hans theory. Osse, man er 

Hypotese V 
Environmental destruction is a com-
plex system in its own right—wide-
spread, with deeper causes that are 
difficult to see and understand. 

Cradle to Cradle 
Michael Braungart, William McDonough, 

2002 
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 ”Vores behov for løsninger på vores problemer sti-
ger ikke nødvendigvis gradvist eller i en jævn eksponenti-
elt stigende hast men kan risikere at opstå i hop, fordi de 
komplekse systemer er kaotiske, og kompleksiteten stiger 
eksponentielt.” – Dét må man jo sige er sandt! Både ud fra 
kaosteorien og Elliott-bølgerne, og så ud fra finanskrisen og alle mulige andre 
konkrete begivenheder. 
 Alt lige fra Orkanen Katarina til den globale udbredelse af politisk 
religiøs fordummelse. Hypotesen gælder både finanskriser, epidemier, 
energibehov – forestil dig, hvad det koster i energi at have Google, Face-
book, Skype, Twitter og alverdens andre energislugere kørende globalt hele 
tiden! Det er fantastiske redskaber, jeg ville ikke ane, hvordan vi ville reage-
re, hvis de pludselig forsvandt! Men de sluger energi, og det var et ekstra 
energiforbrug som ingen havde forudset for tyve – ja bare ti – år siden.  
 Men det er selvfølgelig ikke kun på grund af vækst i kompleksitet at 
udfordringerne kan opstå i hop, det drejer sig i lige så høj grad om de situ-
ationer, hvor systemerne crasher, og dekompleksiteten sætter ind. – Kan du 
huske at jeg sagde noget om at der ikke eksisterer fremskridt, kun øget 
kompleksitet? 
 Ja…?  
 Kan du også huske at jeg sagde at man kan sætte mere eller mindre 
lighedstegn mellem faldende kompleksitet og tilbageskridt? 
 Der findes tilbageskridt, men ikke fremskridt – fordi det føles værre at miste 
kompleksitet end det føles godt at opnå højere kompleksitet.  
 Tilbageskridt mærkes stærkere end fremskridt: vi oplever de to ting 
forskelligt. Fald i livskompleksitet er kedeligt, traumatiserende, trist, utåle-
ligt. Stigning i livskompleksitet er spændende, udfordrende, sjovt.
 Indtil vi kollapser under forandringerne og ikke kan følge med længere? Så er 
det ikke sjovt.  
 Og vi kan i virkeligheden koble det til dét vi sagde om pædagogikken 
før: læring er sjovt, når den har det rigtige kompleksitetsniveau og ligger 
lige ude på kanten af vores erkendelse. Når den coevolutionært fylder ni-
cherne i vores viden ud. – Og det samme gælder jo sådan set vores om-
givelser rent generelt: Når samfundet, teknologien og økonomien udvikler 
sig, og kompleksiteten stiger coevolutionært på en måde, hvor kompleksi-

                                                                                                                  
probably nödt til og ta hans forhold til lineär og exponential udvikling med et grain a salt, for som det er 
tilfället med det her eksempel, han placer gladlit forskelli production paa baade den ene og den anden kurve, 
som det passer ham.  
 

 

Hypotese VI 
 

Hov! 
 

Ukrainsk ingeniør 
Tjernobyl, 26. april 1986 
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tetsforøgelsen opleves som meningsfuld, så er det jo spændende at være 
menneske, og så har vi det sjovt. 
 Men hvis læring ikke passer i nicherne, bliver det meningsløst, og det gør det 
også, når det er den teknologiske eller økonomiske udvikling der løber fra os? – Eller 
hvis den kollapser? Så bliver det måske ligefrem deprimerende? 
 Ak, oh ve! Der findes tilbageskridt og ikke fremskridt! Til gengæld er 
der en kompleksitet som kollapser fra tid til anden med depression og me-
ningsløshed til følge. Åh, skræk! 
 Du tror ikke på din egen hypotese? 
 Jo, desværre. Men gudskelov har evolutionen skabt os, så vi hoved-
sageligt husker de gode ting, og derfor kan vi holde verden ud alligevel! 
 Smart! 
 Evolutionen er ret smart! – Men ikke smart nok til at gøre os kvikke 
nok til at forstå den udvikling som vi selv har sat i gang og selv er en del af, 
og som i øjeblikket er ved at løbe fra os. Derfor siger hypotese fem at vi når 
til et punkt, hvor vi ikke selv kan løse vores problemer længere. Hverken 
når kompleksiteten er for høj, eller når den så crasher bagefter. Medmindre 
vi forbedrer vores hjerner med psykofarmaka og kunstig intelligens af for-
skellig art. – Og hvad skal vi mene om dét? Ikke psykofarmaka og forbed-
rede hjerner, men hypotesen; holder den? Og hvis den gør, hvad skal vi så 
stille op over for det? 
 Vil du have at jeg skal svare på dét? 
 Det ville jeg jo gerne, men jeg ville også være en hykler, hvis jeg insi-
sterede på det, for jeg har ikke selv fundet et godt svar. Hverken på det ene 
eller det andet. Måske kan vi løse vores problemer, måske kan vi ikke. Det 
er kun fremtiden der kan vise det. Måske har vi den tekniske viden til at 
løse vores problemer, men måske er vi for kortsynede til at tage den i brug. 
Måske har vi faktisk muligheden for at afværge en klimakatastrofe – who 
knows? – måske er vi bare for bekvemmelige til rent faktisk at få det gjort? 
Det er kun tiden der kan vise det. Men indtil da ville det naturligvis være 
helt og aldeles mere end fjing-fjong, hvis vi gjorde, hvad vi kunne for at 
afværge den og bruge alle de bedste, bæredygtige teknologiske løsnings-
muligheder som vi har. Men det drejer sig fundamentalt set om nogle 
valg, og har vi viljen til at træffe disse valg og leve med konsekvenserne? 
Eller vil vi hellere vende det blinde øje til valgene og så leve med nogle 
helt andre konsekvenser? – Og derfor er hypotese VI vigtig. Tag den lige 
igen… 
 ”Vores behov for løsninger på vores problemer stiger ikke nødvendigvis grad-
vist eller i en jævn eksponentielt stigende hast men kan risikere at opstå i hop, fordi 
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de komplekse systemer er kaotiske, og kompleksiteten stiger eksponentielt.” – ”Og 
crasher med jævne mellemrum,” burde man vel tilføje? 
 Sandt. Og hvilke fundamentale eller generelle konsekvenser har hy-
potesen? 
 At vi ikke kan forudsige en skid? 
 Ret præcis analyse. – Så hvad skal vi gøre ved dét? 
 Tage det som en oplevelse? 
 Det er selvfølgelig en mulighed? – Andre forslag? 
 Blive bedre til at forudsige alligevel? 
 Vi har haft seismologer og seismografer og viden om jordskælv i år-
tier, men vi kan stadig ikke forudsige dem med mere end et par minutter. – 
Der fandtes faktisk folk som forudså den nuværende økonomiske krise ret 
præcist, men der var ingen der lyttede. 
 Meget menneskeligt! 
 Det var formentlig vanskeligt at høre for trafikstøjen fra alle de Hum-
mere der drønede forbi! 
 Der var heller ingen der bragte din kronik om 11. september… 
 Hvilket i høj grad skyldtes at jeg ikke sendte den af sted. 
 Fordi du ikke ville påvirke nogen? 
 Man skal være påpasselig med, hvilke fremtidsscenarier man render 
og giver folk for mange idéer til! 
 Men summa summarum i forhold til Hypotese VI: vi er vant til at tæn-
ke ”lineært”, vi er vant til at tænke inden for Newtons mekaniske verdens-
billede, hvor én årsag har én virkning, og hvor vi kan bevæge os lige smerte-
frit både frem og tilbage i årsagskæden, men sådan er virkeligheden ikke. 
Virkeligheden rummer emergente fænomener og faseovergange, eksponen-
tialitet og crash, og derfor blomstrer der nye fænomener og udfordringer op 
hele tiden, og vi vil igen og igen vågne op til nye og totalt anderledes om-
stændigheder, og dét er vi simpelthen nødt til at lære at kunne finde ud af! 
 Men kan man dét? Du kan jo ikke bare sige til Fru Jensen at nu skal hun 
synes at det er skønt at ingenting længere er som hun er vant til. 
 Nej, men jeg kan forhåbentlig få Fru Jensen til at forstå at normaltil-
standen er forandring, og at vi er nødt til at forholde os til forandringerne i 
fællesskab, og at forudsætninger for dét er at også Fru Jensen begynder at 
interessere sig for andet end dét der står i damebladene og på forsiden af 
Ekstrabladet og BT. For hvis Fru Jensen ikke gør dét, så bliver hun koblet af 
udviklingen, så er der nogle andre der begynder at bestemme over Fru Jen-
sen, og det bliver ikke rart for Fru Jensen! Det bliver faktisk rigtig, rigtig 
ufedt for Fru Jensen, og der er kun hende selv der kan gøre noget ved det. 
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 Men det er heller ikke nødvendigvis særlig rart for omgivelserne, for 
hvis først Fru Jensen føler sig rigtig lost, så begynder Fru Jensen måske at 
tilslutte sig en politisk eller religiøs gruppering som tilbyder hende simple 
løgne i stedet for reelle løsninger baseret på den viden som Fru Jensen ikke 
gad tage kagegaflen ud af munden for at blive klogere på til at begynde 
med. Og hvis Fru Jensen først begynder at tilslutte sig forsimplede løgne, og 
Fru Olsen, Fru Petersen og Fru Andersen og alle deres mænd og deres na-
boer og vennerne på campingpladsen og på golfbanen, inklusive den mest 
dovne om end velbeslåede del af pressen, landadelen, akademikerne, de 
nyrige og dem der bruger al deres fritid i Jem & Fix som heller ikke gider at 
tænke, også tilslutter sig de forsimplede løgne, så skal de alle sammen før 
eller siden til at sende deres børn i krig, og en stor del af dem vil komme 
hjem i kister. Sådan er det, og sådan har det altid været, og dét er Fru Jensen 
nødt til at forholde sig til, for det er Fru Jensen selv der kommer til at betale 
prisen for at lade være. – Hypotese VII? 
 ”Homo liquens er såvel et privilegium som en for-
bandelse.” – Fru Jensen bliver nødt til at vælge, om hun 
vil være Homo liquens på den fede måde eller den ufede 
måde? 
 Eller om hun overhovedet vil være Homo 
liquens. For hvis hun ikke vælger, så er der nogen der vælger for hende. 
Ikke at der sidder ”Nogen” og kigger på Fru Jensen og beslutter sig for, om 
lige netop hun og hendes segment skal have frihed og muligheder, eller om 
hun skal være kneppedyr eller gulvklud for en privilegeret elite, for så 
interessant er der ingen der synes at Fru Jensen og hendes lige er. Det er 
blot summen af individuelle valg og fravalg hos Fru Jensens medmennesker 
der afgør, hvilket liv Fru Jensen får. Og hvis ikke Fru Jensen engagerer sig 
og sammen med andre og sikrer sin fremtid som fri og oplyst borger i et 
åbent demokrati, så bliver de valg andre træffer, ikke rare for Fru Jensen. 
 Ellers er det Fru Jensen – eller i hvert fald hendes døtre – der kommer til at 
blive solgt over grænserne til sexindustrien? 
 Det plejer jo ikke at ramme pæne, socialdemokratiske, protestantiske 
danske kvinder, men vi er ingen undtagelse fra verdens mekanismer, og 
hvis vi ikke sørger for aktivt at bevare de skrøbelige institutioner og ab-
strakte principper såsom menneskerettigheder og et globalt retssamfund, så 
kan Frøken Jensen godt forberede sig på at skulle leve under konstant be-
skyttelse eller med en reel sandsynlighed for at blive nappet i S-toget, sendt 
af sted på en lastbil og gemt væk i et aflukke, hvor hun kan vælge mellem 
pik og tæsk. – Hypotese VIII? 

Hypotese VII 
Begærets ubegrænsede frihed betyder 
fornægtelse af næsten og 
undertrykkelse af medlidenheden. 

Albert Camus 
Oprøreren, 1951 
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 Du er eddermame barsk! 
 Sådan er virkeligheden, Frøken Rasmussen. Eller tror du at alle de 
handlede afrikanske, asiatiske og østeuropæiske kvinder på Vesterbro – lige 
uden for din egen gadedør, i øvrigt! – er født i en anden virkelighed end 
din? Tror du at de gik hjemme i landsbyen og regnede med at de skulle 
spendere deres bedste år på at blive gennemkneppet af betalende mænd i 
Danmark? Og tror du at internationale slavehandlere ville lade sig impone-
re bare et splitsekund over at du er født på Sjælland, har gået i gymnasiet og 
ved, hvor Noma ligger? Hm? Din kusse er ikke mere værd af den grund, og 
slaveriets historie gennemgik vi vist så vidt jeg husker i går. – Vil du have 
emnet uddybet, eller vil du læse hypotese VIII? 
 ”Materiel og intellektuel kompleksitet – det vil sige 
materiel velstand og ytrings- og trosfrihed – hænger sam-
men, og dekompleksitet bare det ene sted betyder fattigdom 
over hele linjen.”  
 Holder den, og hvad skal vi med den? 
 Den holder vel meget godt. Der, hvor udviklingen 
virkelig har rykket, hvis man kigger op gennem historien, det er vel netop dér, hvor 
folk har kunnet tænke og ytre sig frit...  
 Så hvad skal vi med hypotesen? 
 Sende en udskrift af vores samtale til ayatollaherne i 
Teheran og et par andre steder, og sige at hvis de gerne vil 
brødføde deres befolkninger, så må det lære at kunne tåle at 
blive sagt imod. 
 Tror du de gør det frivilligt? 
 Nej. – Så hvad gør vi så? Kim Jong-il vil nok heller ikke synes for godt om det. 
 Uha-uha!  
 Vi skal sprede nogle memer til dem? Bryde 
kommunikationsbarrieren og angribe med ytringer, tanker, 
musik og kultur i stedet for våben og handel? – Hvad? 
 Det ene udelukker jo ikke det andet. Både-og, 
ville jeg sige: vi skal i dét omfang det overhovedet er 
muligt, handle med dem og især købe nogle ting der 
er forarbejdede, så der opstår reel kompleksitet i deres 
samfund, og diktatorerne bliver økonomisk afhæn-
gige af deres befolkninger. – Hvilket også vil gøre det 
lettere for os andre at sikre os at vores betalinger rent 
faktisk går til lønninger til befolkningen og ikke blot 
bliver sat ind på nogle konti i Schweiz.  

Hypotese VIII 
Siden 1970'erne har det været umuligt 
at gå i biografen i Saudi-Arabien. 
Konservative religiøse grupper fik 
dengang lukket alle landets biografer i 
et forsøg på at få mænd og kvinder til 
at leve mere adskilt.  

Men siden fredag har saudi-arabiske 
mænd igen kunnet se film på det store 
lærred.  
Ifølge den britiske avis The Guardian 
strømmede de i weekenden i 
hundredvis ind til det statskontrollerede 
kulturcenter i hovedstaden Riyadh, hvor 
den lokale komedie "Menahi" vises.  

"Det var bare smukt at se alle disse folk 
se så ivrige og glade ud. Det var den 
bedste del af aftenen," siger en af 
biografgængerne, den 21-årige Misfir al-
Sibai, til det amerikanske magasin 
Variety.  
En anden biografgænger sagde til 
nyhedsbureauet AFP, at begivenheden 
er "det første skridt mod en fredelig 
revolution".  
Kvinder var dog forment adgang til 
biografen, fordi arrangørerne af 
begivenheden ikke kunne få tilladelse 
til at lukke dem ind, medmindre de var 
under 10 år gamle.  
Flere religiøse grupper troppede også 
op ved kulturcenteret i Riyadh og 
forsøgte uden held at hindre 
biografgængerne i at komme ind.  

jp.dk 
10. juni 2009 
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 Men derudover skal vi også sige at en del af maden og samhandlen 
ikke kan fås uden at vi rejser nogle radioantenner og sender nogle satellit-
signaler med rockmusik og violinkoncerter ned til dem. 
 Violinkoncerter?  
 Hvem kan tillade sig at sige nej til violinkoncerter? Og hvis man kan 
sige ja til dét, hvorfor skulle man så sige nej til rock? Musik er jo musik.  
 Ikke helt, vel? 
 Men næsten.  
 Du er kulturimperialist? 
 Jeg er demokratiimperialist! Retssamfunds-
imperialist! Menneskerettighedsimperialist! Og jeg er 
det af kombineret egeninteresse og altruisme: lige så 
meget som jeg ønsker – når den tid kommer – selv at dø mæt af dage af ren 
og skær alderdom i et fredeligt og åbent samfund, lige så meget ønsker jeg 
det for mine syv milliarder medmennesker, og den eneste måde dét kan 
lykkes på, det er ved at udbrede velstanden, demokratiet og de principper 
og værdier som det hviler på. Udbredelsen kan ikke ske med militære 
midler, den kan i sagens natur kun ske frivilligt gennem kulturelle tilbud 
som folk selv må bestemme om de vil benytte sig af, og som de på den an-
den side ikke skal have lov til at forhindre andre i at få adgang til. For sådan 
er demokratiet. Og jo før alverdens befolkninger indser at dét er vejen til 
også at få en fyldt mave, et godt hus og lægebehandling, desto bedre! Også 
for mig selv. – Og så er det jo i øvrigt ikke os, vesteuropæerne og amerika-
nerne, der skal spille musik og lave grænseoverskridende popradio, satire-
programmer og oplysning, og det er heller ikke vores musik det hele skal 
dreje sig om, det skal jo være de undertrykte befolkningers eksilerede 
landsmænd som selv laver protestmusik og radioudsendelser på deres egne 
sprog. Men vi andre kan jo stille ressourcerne og medierne til rådighed. Om 
ikke andet så som NGO’er og private organisationer, så vores regeringer 
ikke kommer i fedtefadet med hensyn til at blande sig i andre landes indre 
anliggender. 
 Du vil virkelig oplysning og kultur?! 
 Gu’ vil jeg så!  
 Har vi mere at sige om hypotese VIII? 
 Det har du med garanti. Især hvis hypoteserne er dine små ”putteæg”, men 
jeg har fattet pointen. – Hypotese IX? 
 Gerne. 
 ”Økonomier uden coevolutionaritet er sårbare, ineffektive økonomier.” – Sov-
jetunionen, Nordkorea, Iran? 

SAUDI ARABIA 
Internet cafes are required to install 
hidden cameras and to provide 
authorities with names of customers. 
Many websites blocked, including 
those relating to women’s rights and 
free speech. 

New Scientist 
22 August 2009 

 

Hypotese IX 
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 Det eneste Iran eksporterer som det har taget tid at fremstille, det er 
læger og ingeniører. Og dét kan man jo ikke bygge en økonomi på! 
 Ellers sælger de kun hvad? Olie og dadler? – Saudi Arabien er røv og nøgler, 
den dag olien slipper op, eller vi finder ud af at bruge andre energikilder? 
 Men hvad med USA og hele Vesten? Især USA. I løbet af den tid Mil-
ton Friedmans økonomiske teorier har hersket mere eller mindre uimodsagt 
– det vil sige siden Thatcher-æraen og især de seneste otte år under ultra-
liberalismens sejrsgang over verden fra Greenspan til CEPOS – der har USA 
udviklet sig til mere og mere at ligne en ulandsøkonomi med kun én salgs-
artikel: finansielle ydelser.  
 Og ”bum” kollapsede hele korthuset? 
 Danmark lever af olie og flæsk. Hvor godt kan vi klare os, den dag 
vores olie slipper op? – Indtil det modsatte er bevist, vil jeg sige at min 
hypotese IX holder.  
 Og at vi kan bruge den til at sige noget om, hvordan man i hvert fald ikke 
skal lade økonomien udvikle sig? 
 Med politik og lovgivning kan vi sørge for at der ikke sker dét at én 
branche fuldstændigt overtager hele økonomien, og at den dermed ikke 
blot suger alle penge til sig og skaber økonomisk ubalance, men også – fordi 
det er dér alle pengene er – dræner resten af samfundet for de bedste hove-
der. – Eller i hvert fald en betydelig del af dem. Der er trods alt altid et par 
stykker tilbage som bruger deres energi på at skrive til damebladene og la-
ve dårlige tv-serier! 
 Og før dét lavede du reklamefilm? 
 Det kan jeg ikke løbe fra. – Nå! Hvordan sikrer man sig så at økono-
mier bliver coevolutionære, solide og stabile? 
 Lovgivning? 
 Men hvad skal denne lovgivning især holde øje med? 
 At der ikke er én enkelt branche som skaber en alt for stor en andel af… 
hvad? bruttonationalproduktet? 
 Det er en mulighed. Omsætningen ville absolut være en mulig para-
meter. Kompleksiteten i sig selv ville være en anden mulighed. Især hvis 
man fandt en måde at ”registrere” eller ”kvantificere” memer på, så man 
kunne måle eller i det mindste estimere den strukturelle dybde og diversitet 
i forskellige brancher. Det ville være et helvede at sidde og regne på, men vi 
har jo så mange andre komplekse computerprogrammer og en masse ar-
bejdsløse akademikere, så hvorfor ikke? 
 Så hvis vi kunne måle udviklingen i kompleksitet i enkelte brancher, så kun-
ne vi se, om der var én som var ved at løbe af sted og stikke af fra alle de andre? – Og 
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hvad så? Tvinge dem til at bremse udviklingen? Det kan man jo ikke? Hvem skulle 
så sidde og bestemme, om fabrik A eller fabrik B skulle holde op med at producere 
det ene eller det andet eller lukke deres udviklingsafdeling? 
 Det er en hårfin balance, for på den ene side er det jo høj kompleksitet 
i form af strukturel dybde, det vil sige specialisering, som sikrer nye opfin-
delser og dét fremskridt som trods alt er der, og som vi også har behov for.  
 På den anden side, så er det netop deri problemet ligger. Fordi kom-
pleksiteten risikerer at løbe os af hænde. Færre og færre kan overskue eller 
forstå de dagligdags fænomener som det er nødvendigt at vi kan håndtere, 
hvis vi skal deltage i en fælles demokratisk proces. 
 Det er et paradoks med andre ord?  
 Eller i hvert fald et dilemma. – Faktisk kan man sige at det er samme 
power law der gør sig gældende for menneskenes forhold til kompleksite-
ten, som man ser i forbindelse med de skalafri netværk: vanvittigt mange 
mennesker har eller får enormt vanskeligt ved at følge med, og en ekstremt 
lille – og stadig mindre – gruppe kan forstå udviklingen og navigere klar-
overt i den. 
 Den samme udvikling sker med økonomien, hvor specialisering reelt 
udvikler sig til monopolisering, hvis ”naturens” kræfter får frit spil. 
 Derfor bruger alle Google, Word og Facebook, selvom der findes alternativer? 
 Men det gør så også nettet så meget desto mere sårbart, dersom det 
skulle lykkes at hacke en af de tre. Og det samme gør sig gældende for na-
tioner og deres økonomier. Når USA kollapser – eller hvis Kina gjorde om 
10 år – så ville vi alle sammen ryge på røven. 
 Et specialiseret produkt som kan noget de konkurrerende produkter 
ikke kan, sælger bedre, og den specialisering opstår kun, når der er heftig 
konkurrence på hjemmemarkedet i netop den ene branche. Det vil sige at 
når belgierne producerer uovertruffen chokolade, så er det fordi alle de 
belgiske chokoladefabrikker konkurrerer intenst internt, og derfor opnår 
deres produkt verdensklasse. Men det er netop dét der er faren for økono-
mien, fordi den bliver sårbar, hvis alle virksomheder i landet kun er en del 
af den branche. 
 Hvis Belgien kun havde chokoladeproduktion og chokoladerelateret produk-
tion? 
 Og hvis alverden pludselig holdt op med at kunne lide chokolade. 
– Jeg tror ikke belgierne løber nogen større risiko! 
 Enig. – Vil du have et stykke, i øvrigt? 
 Til en halv kop kaffe mere? Det ville slet ikke være dårligt! – Den er 
måske ligefrem belgisk? 



 169 

 Toblerone – er det ikke Schweiz? 
 Det er det vist. – Har vi overhovedet mere kaffe? 
 En kop til hver kan der sagtens blive… 
 Kunsten er selvfølgelig at finde en passende balance mellem at bran-
cher specialiserer og udvikler sig, så deres produkter bliver højkomplekse 
og opfylder nye behov, og at man også samtidig sikrer at økonomierne er 
coevolutionære og komplekse og kan mere end én ting, så de ikke er sår-
bare.  
 Det er et både-og? 
 Det er det også, og der er ikke én enkelt færdig løsning som passer 
hele tiden og til alle tider. Økonomien er en proces, lovgivningen omkring 
økonomien er en proces, og samspillet mellem virksomheder og brancher er 
også en konstant proces, hvor man aldrig bliver færdig med at justere på 
aktiviteterne med lovgivning og økonomiske indgreb. – Og så kan man 
selvfølgelig sige at den amerikanske finanssektor havde dét yderligere 
problem at den i så høj grad producerede varm luft. Andre økonomiske 
bobler eller andre økonomier med én dominerende branche har dog som 
regel i det mindste afstedkommet nogle konkrete produkter som man kun-
ne anvende.  
 Bortset fra tulipanboblen? 
 Ja. – Eller som det er blevet sagt om dot-com-boblen: bagefter havde 
vi i det mindste fået internettet.  
 Denne her gang har vi bare fået tomme bankkonti? 
 Samt udekøkkener og en række ufærdige projektlejligheder som der 
ikke er penge til at bygge færdige. 
 Det korte af det lange er at vi skal blive bedre til at skabe sunde øko-
nomier, og dertil mener jeg at hypotese IX absolut er en velegnet alarmklok-
ke. – Hypotese X? 
 ”Kompleksitet er en autonom organisk proces, som 
ikke kan kontrolleres, og statens / fællesskabets / magtha-
vers indflydelse er omvendt proportional med samfundets 
kompleksitet.” 
 Holder dét? 
 Jo mere kompleks verden er, desto mindre kan vi kontrollere den?  
 Kan staten eller andre ”magter” gå ind og diktere, hvor de næste ni-
cher i systemet skal opstå? 
 Ikke i detaljer vel? – Så i virkeligheden modsiger du hypotese IX? 
 Sagde jeg ikke at fremtidens kultur ville blive en dilemmakultur? 
 Men kan man sige ”Nu skal samfundet udvikle sig i den og den retning?”  

Hypotese X 
If the first Industrial Revolution had a 
motto, we like to joke, it would be ”If 
brute force doesn’t work, you’re not 
using enough of it.” 
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Kan man styre udviklingen i en retning med skatter og 
økonomiske incitamenter – og offentlige investeringer og 
den slags? – Var det ikke dét vi gjorde med vindmølle-
industrien i sin tid? Vi kan bruge politik og lovgivning til 
at gøre nogle nicher mere favorable end andre, men man 
kan vel ikke gå ind og diktere en udvikling?  
 Kan du huske, hvor jeg sagde at det videnska-
belige paradigme er på vej hen? 
 Hjælp! 
 Pendulet med de videnskabelige paradigmer har svinget fra de græs-
ke filosoffers forsøg på at skaffe sig viden om naturen gennem filosofien, til 
romerne der satte teknologien over filosofien, til religionen der forsøgte at 
kontrollere videnskaben, til videnskaben der satte sig over religionen og så 
frem til en videnskab der satte sig over naturen. 
 Vi er på vej ind i et paradigme, hvor vi sætter naturen over videnskaben? 
Eller rettere: over teknologien? 
 Men jo ikke i den forstand at vi afskaffer hverken videnskab eller tek-
nologi. Vi flytter jo ikke ud i jordhytter og spiser rå hamster og bregner. Det 
var noget andet der lå i dét jeg sagde… 
 Vi bruger videnskaben til at aflure naturen dens mekanismer, og så skaber vi 
teknologi der udnytter de mekanismer der er omkring os i forvejen, i stedet for kon-
stant at forsøge at arbejde imod dem? 
 Som er dét der hedder capturing software. 
 Så hvis vi skal modbevise hypotese X og insistere på at vi godt kan 
påvirke verden politisk, også selvom kompleksiteten i samfundet stiger 
nærmest eksplosivt, hvad skal vi så gøre? 
 Aflure naturen og de andre systemer deres mekanismer, og så skal vi lave lov-
givning og økonomiske incitamenter der udnytter dem i stedet for at gå imod dem? 
 Alt andet vil være spild af både tid og energi. Plus at det er dømt til at 
mislykkes.  
 Hvis vi altså vil styre – eller i det mindste forsøge at dirigere bare en 
lille smule – alle de ting der sker omkring os, hvis vi vil have stabiliseret 
økonomien og klimaet, hvis vi gerne vil skabe tryghed for milliarder af 
mennesker, og hvis vi vil udbrede velstanden til alle klodens beboere og 
ikke kun de rige få, så skal vi lære naturens og de naturlige systemers me-
kanismer at kende, og så skal vi skabe politiske instrumenter derefter. 
Sådan som vi lovgiver nu, fægter vi i blinde.  
 Men det ville vi ikke gøre, hvis vi havde bedre styr på kaosteorien, de skalafri 
netværk, Elliott-bølgerne og… hvad var det sidste? 

 

The attempt to impose universal 
design solutions on an infinite num-
ber of local conditions and customs is 
one manifestation of this principle 
and its underlying assumption, that 
nature should be overwhelmed; so is 
the application of the chemical brute 
force and fossil fuel energy necessary 
to make such solutions ”fit.” 

Cradle to Cradle 
Michael Braungart, William McDonough, 

2002 
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 Kompleksitetsteorien og eksponentialiteten. Det ville stadig være 
umuligt at få kontrol, men det ville være muligt at forme og styre i en be-
stemt retning. Det vil sige: gå i spidsen og vise konstruktivt lederskab som 
kan harmonere med et åbent demokratisk samfund.  
 Siger din hypotese? 
 Siger min konklusion. Den kan gerne være for-
kert, men det er ikke desto mindre min konklusion.  
 Men hvordan udleder du dét af hypotesen? Jeg har 
vanskeligt ved at se sammenhængen? 
 Hypotesen siger at kompleksiteten er en autonom proces. Grunden til 
at den er dét, er at den udvikler sig efter de mønstre som vi har siddet og 
talt om.  
 Når vi taler om økonomien og samfundet, så udvikler de sig efter de 
samme mønstre. Ergo stiger kompleksiteten, uden at vi kan styre den.  
 Medmindre vi gennemskuer processerne og 
lærer, hvordan de virker. For så kan vi udnytte dem 
til vores egen fordel. I stedet for at forsøge at bremse 
en naturlig udvikling, så kan vi blive bedre til at for-
udsige, hvad den naturlige udvikling med stor 
sandsynlighed vil medføre, og så kan vi forholde os 
til, hvad vi skal gøre. Skal vi favorisere en anden udvikling, eller skal vi 
affinde os med udviklingen, dér hvor den er på vej hen. 
 Det lyder stadig meget abstrakt! – Kan du ikke give 
et eksempel? 
 Finansverdenen er det bedste eksempel. Man 
burde kunne have forudsagt at slækket lovgivning 
ville give stadig mere komplekse og uforståelige fi-
nansielle produkter og et stadig mere komplekst finansmarked i det hele ta-
get. Samtidig med at enkelte finanshuse blev mere og mere monopolagtige 
gennem opkøb af mindre banker. 
 En måde at have sikret sig mod det nuværende kollaps ville selvføl-
gelig have været ikke at slække lovgivningen, men også at insistere på at 
de største foretagender måtte deles op, når de var nået over en vis procent-
vis størrelse af markedets omsætning. Hvis et finanshus både tilbød bank-
forretninger og forsikring, så måtte de deles op i en bank og et forsik-
ringsselskab. 
 Men ville det så ikke bare betyde yderligere specialisering og dermed øget 
kompleksitet på en ny måde? 
 Vi kan aldrig stoppe processen – jo, vi kan kvæle verden, men dét er 

I dag defineres kapitalisme ikke ved 
konkurrence. Den er for længst holdt op 
med at være et ”tagselv-bord”, en 
nybyggeregn uden synlige grænser, en 
frodig jordbund for opfindsomhed, 
inititativ og ren og skær råstyrke. 

 
I stedet er den blevet et højt organiseret 
system, der styres og overvåges fra et 
begrænset (og fortsat svindende) antal 
kontrolcentre, der hver især er udstyret 
med stadig mere avancerede og 
bekostelige teknologiske midler til 
indsamling og fremstilling af 
information. 

Den kapitalistiske konkurrence synes at 
være kommet tæt på formålet med 
enhver form for konkurrence, nemlig så 
at sige at overflødiggøre sig selv. 

Frihed 
Zygmunt Bauman, 1988 
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jo ikke meningen! – men vi kan gardere os mod at konglomerater af memer 
bliver så komplekse, at de enkelte memplexer ikke er til at overskue eller 
forstå, og så kunne vi – op til den nuværende krise – have forhindret at bå-
de bank og forsikringsselskab forsvandt i forbindelse med et kollaps. Ved at 
skille bank og forsikring ad, ville det enkelte bankprodukt og det enkelte 
forsikringsprodukt blive mindre komplekst end dét bank-forsikringspro-
dukt som var udgangspunktet for bankforsikringsselskabets størrelse og 
opkøbsmuligheder til at begynde med.  
 Målet med at forhindre for store og komplekse knudepunkter i en 
branche er at sprede risikoen og aktiviteten. Man kunne også insistere på at 
virksomheder eller institutioner over en vis størrelse samarbejdede med 
små virksomheder under en vis størrelse. Simpelthen for at få kanaliseret 
aktivitet ud i udkanten af de skalafri netværk og få forbundet de små ak-
tører bedre. 
 Konkret eksempel? 
 Mærks køber potteplanter til deres kantiner hos de lokale blomster-
handlere. Den enkelte McDonald’s køber rengøring hos et lokalt rengø-
ringsfirma. Mens det lille revisionfirma godt kan købe rengøring hos ISS. 
 Hvad skulle dét gøre godt for? 
 At virksomheder med mange og få forbindelser arbejder sammen, og 
de små, nystartede virksomheder fik større, stabile kunder, så de kunne få 
en stabil økonomi og et solidt fundament at arbejde videre ud fra. – Jeg er 
udmærket klarover at det er lettere for store virksomheder at købe ind hos 
andre store virksomheder der kan honorere større aftaler og levere større 
ordrer, det er jo derfor de gør det! Men det er netop dét der er pointen: bar-
riererne mellem små og store virksomheder må nedbrydes, hvis det sam-
lede marked skal beskytte sig mod monopoldannelser og bevare nogle me-
ningsfulde nicher at fylde ud.  
 Det ville også sprede ejerskabet af virksomhedsmassen, hvis de store 
virksomheder ikke bare kunne gå og købe ind hos hinanden og gensidigt 
gøre hinanden større og større, samtidig med at de opkøber de små virk-
somheder.  
 Vi er oppe imod en evig proces, og vi kan ikke sætte os endegyldigt 
ud over den – det er umuligt! – men vi kan lære den at kende og regulere 
vores egen og hinandens handlemuligheder, så vi sikrer at diverse systemer 
ikke kollapser og ødelægger menneskers liv. Nærmere kan vi ikke komme 
det. – Hypotese XI? 
 Det er godt nok sindssygt, når man tænker over det! 
 Vi sidder det helt rigtige sted! – Hypotese XI! 
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 ”Øget kompleksitet kan kun imødegås af tilsvarende 
øget kompleksitet.” Vi kan ikke forhindre kompleksiteten i 
at stige, og hvis vi endelig forsøger, så gør vi bare verden 
mere kompleks? – En lovgivning der skulle splitte mono-
poler op, ville i sig selv blive enormt kompleks? 
 Ubetinget! Især, hvis den skulle virke efter 
hensigten. 
 Så hvis vi ikke vil have at kompleksiteten vokser, så 
kan vi kun forhindre det ved at opfinde kontrolmekanismer 
og politiske og økonomiske instrumenter der er endnu mere komplekse? – Et andet 
eksempel var sovjetunionens bureaukrati og militær der forhindrede økonomien i at 
blive kompleks? 
 Eller EU’s kamp mod krumme agurker. Det kunne såmænd også 
være præstestyrets religiøse politi i Iran eller religionens vogtere i Saudi 
Arabien.  
 Hvis kompleksiteten skal bekæmpes, så bliver modgiften lige så kom-
pleks. Det eneste alternativ er at slå dem ihjel som man ikke ønsker, skal 
være kreative og skabe kompleksitet. Men dét skaber som regel også bare 
ny kompleksitet. Man kan sige meget om de tyske udryddelseslejre under 
krigen, og én af de ting man roligt kan tilføje, er at systemet var umådeligt 
komplekst og havde et ufatteligt bureaukrati og en gigantisk logistik. 
 Det tænker man jo ikke lige over… 
 Nej, men det ville slet ikke have været muligt at slå så mange men-
nesker ihjel uden at skabe høj kompleksitet. Medmindre det skete i spon-
tant, individuelt raseri. Tyskerne forsøgte jo faktisk at få deres soldater til 
”bare” at skyde folk styk for styk, men de opgav det, fordi soldaterne ikke 
kunne holde til det. – Der er ikke noget så betænksomt som den tyske Wehr-
macht! 
 Og ergo voksede kompleksiteten? 
 Det gjorde den hele vejen rundt. Al den kom-
pleksitet som Hitler forsøgte at bekæmpe, kunst, kul-
tur, forskellige etniske udtryk og traditioner, debat 
etc. blev erstattet af ny kompleksitet: krigsindustri, 
logistik, forskning i nye våben, atomteknologi, you 
name it. På begge sider af Atlanten, vel at mærke: he-
le det amerikanske samfund blev omstillet i løbet af 
1-2 år, hvor kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet, 
atombomben blev bygget, og al industri blev omlagt 
til krigsproduktion. Bombningerne af Nakasaki og 

 

Hypotese XI 
The average lawn is an interesting 
beast: people plant it, then douse it 
with artificial fertilizers and dangerous 
pesticides to make it grow and to 
keep it uniform—all so that they can 
hack and mow what they encouraged 
to grow. And woe to the small yellow 
flower that rears its head! 

Cradle to Cradle 
Michael Braungart, William McDonough, 

2002 

(William S. Knudsens) sidste 
avancement indtraf, da præsident 
Roosevelt året før Amerika ind-
trådte i Anden Verdenskrig bad 
Knudsen, der da var den næst-
højest lønnede mand i Amerika, 
om at blive topchef – for $ 1 om 
året – for hele den amerikanske 
rustningsindustri. (…) 
Af kampvogne produceredes der i 
1939 ingen, i 1941 900, i 1943 
40.000. I 1940 lavede man 550 
militærfly om måneden, i 1942 
5400 om måneden, mens den 
månedlige produktion i 1943 var 
7500. I alt 253.000 militærfly, 
heraf 30.000 tunge bombefly, 
kom under Knudsens ledelse.  

Da GM stadig kørte  
– med danskfødt chauffør 

Weekendavisen, 4. juni 2009 
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Hiroshima skabte unægtelig en del dekompleksitet, men hele den proces 
som lå forud for de to atombomber og selve teknologien bag dem, var jo 
umådeligt kompleks. Hvis målet havde været at ødelægge noget langt min-
dre komplekst end to japanske storbyer, så havde midlet også været der-
efter.  
 En landsby kan klares med napalm? 
 Der er ikke noget der har ansporet den menneskelige kreativitet og 
fået kompleksiteten til at vokse som udsigten til at slå andre ihjel og skabe 
dekompleksitet i deres verden! 
 Det er med andre ord muligt at påvirke retningen for kompleksitetens 
ekspansion eller kollaps, men det ene kræver målrettede investeringer og er 
ikke nødvendigvis særligt præcist – i det mindste har det ofte uforudsete bi-
virkninger: der var ikke nogen af krigens mænd som i deres vildeste fantasi 
havde forestillet sig at Anden Verdenskrig ville føre til kvindernes ligestil-
ling – det andet, kompleksitetens kollaps, lykkes som regel kun, hvis man 
har menneskers udslettelse som en acceptabel omkostning.  
 Hvad siger tolveren? 
 ”Stigningen i kompleksitet når et loft og kollapser.” 
 Vi må have lavet nogle tegninger af det i man-
dags. – Kan du finde dem, tror du?  
 Mandagsbunken… 
 Det er et koordinatsystem. Vi talte om biolo-
giske systemer med og uden oprydning – du nævnte 
det også selv lige før… 
 Jeg kan godt huske at der var noget i den retning… 
 Der var to kurver: en hvor kompleksiteten 
stiger, indtil hele systemet crasher, fordi det økolo-
giske system ikke kan finde ud af at rydde op efter 
sig selv, så alt drukner i skidt.  
 Fordi arterne i systemet ikke rydder op efter hinanden? – Her! 
 Nemlig. Grunden til at de ikke rydder op efter hinanden, det er fordi 
der ikke har været tale om coevolutionær diversitet, hvor arterne har 
tilpasset sig hinanden eller nået at tilpasse sig hinanden. De lever ikke i 
symbiose, med andre ord. – Et eksempel kunne være menneskeheden på 
kloden: vi har ikke nået at tilpasse vores oprydning til vores svineri. Vores 
kompleksitet er vokset uhæmmet i én retning, uden at vi har skabt balance i 
forhold til vores omgivelser. 
 Og så var der også den tegning vi havde fat i før, hvor økosystemet godt kan 
finde ud af at rydde op efter sig selv…  

Hypotese XII 
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 Fordi arterne lever i symbiose med hinanden. 
Og når de lever i symbiose, så stabiliserer kompleksi-
teten sig og kommer til at svinge omkring et balance-
punkt.  
 Der er altså komplekse systemer, hvor kom-
pleksiteten kollapser, og systemer, hvor kompleksi-
teten finder en balance. 
 Det første vi talte om, var at der hvor komplek-
siteten i et system ikke er i harmoni med sig selv eller 
omgivelserne, der vil systemet kollapse, og der er tre 
former for ubalance som kan være årsagen:  
 Den første er at systemet helt overordnet set bliver 
for komplekst i sig selv. Dét kaldte vil selvkollaps. 
 Så var der den indre kompleksitetsubalance, hvor en eller flere dele af 
et system bliver så komplekse at resten af systemet ikke kan understøtte 
dem. 
 De finansielle produkter inden finanskrisen? 
 Eksempelvis. Og den tredje ubalance var den ydre kompleksitetsuba-
lance, hvor et enkelt system adskiller sig så meget fra de omkringværende 
at barriererne mellem dem ikke længere kan holde. 
 Og kompleksitetsubalancen eksploderer med et brag – som er dét der står i 
hypotese fjorten? 
 Præcis. Men jeg vil godt lige blive ved hypotese tretten og symbiosen 
eller manglen på samme. Vi talte nemlig om evolutionært stabile strategier i 
tirsdags – ESS – kan du også huske dét? 
 Ja, men ikke hvad det var… 
 En evolutionær strategi er de enkelte ”handle-
mønstre” som generne giver individerne af en art. En 
strategi er eksempelvis ”voks i retning af lyset”, ”fløjt 
kønt i parringssæsonen” eller ”spis søde sager”. Hver 
art har selvfølgelig hundredvis, hvis ikke tusindvis af 
sådanne strategier, og tilsammen udgør de artens 
egenskaber. 
 En evolutionært stabil strategi – en ESS – er så 
dét genetiske setup som gør at det ikke kan betale sig for den enkelte art at 
mutere og forandre nogen af sine strategier yderligere, for artens egenska-
ber er allerede i balance med omgivelserne.  
 Det er lidt ligesom en Nash-ligevægt? 
 Bare på genernes præmisser, ja. En evolutionært stabil strategi bety-

 

ET KORT RESUME: 
 

ESS: næste generation overlever 
bedst hvis den ikke er for ander-
ledes. 
 

SS: generne spredes kun fra gene-
ration til generation. 
 

FS: værterne kan udveksle memer  
(og bakterierne kan udveksle 
gener) horisontalt. 

JK 
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der at når flertallet af medlemmerne i en population har tillagt sig den 
givne strategi, så kan den som hovedregel ikke forbedres af en alternativ 
strategi, før omgivelserne ændrer sig. 
 Så hvis der sker en forandring i generne, og nogle individer begynder at få 
nye strategier, så forbedrer det ikke deres overlevelseschancer?  
 Hvis en mutation giver ny sygdom og svækkelse, betyder det at de 
dør eller ikke formerer sig. Men hvis mutationen eksempelvis sætter dem i 
stand til at nedlægge mere bytte, og hvis systemet var i balance, inden for-
bedringen indtraf, så medfører øget jagtsucces blot at byttedyrene forsvin-
der hurtigere, så bliver der mindre mad, og så var ”forbedringen” alligevel 
ikke en fordel. – Medmindre byttedyrets gener også muterer, så de også 
bliver i stand til at løbe hurtigere, og så er der indtruffet en ny balance. 
 Coevolutionær balance? 
 Præcis. Så en evolutionært stabil strategi er altså, når det ikke kan be-
tale sig, hvis generne forandrer sig markant, for den pågældende art passer 
fint ind i omgivelserne som de er. – Fortæl mig så om forskellene på gene-
tiske systemer og memetiske systemer, når det gælder om at skabe evolu-
tionært stabile strategier og at sikre balance i kompleksitetsniveauet i for-
hold til omverdenen. 
 Handlede det ikke om at gener og memer har forskellig strategi med hensyn 
til, hvordan de spreder sig? 
 Jo, og hvad var forskellen? 
 Den tegning fandt jeg faktisk… her! 
 Nemlig. – Og hvad siger den? 
 At gener spreder sig over tid, fra forældre til børn, 
de kopieres ”lodret”, og derfor har de en stabil strategi, me-
mer spreder sig i tiden og kopieres ”vandret”, og derfor har 
de en ustabil strategi. – Og det var ikke i samme betydning 
som dét med ESS; den evolutionært stabile strategi.  
 Det er forvirrende, det ved jeg godt. Når vi ta-
ler om en stabil strategi – SS – i forbindelse med generne, så handler det om, 
at gener kun spredes fra forældre til afkom. Gener kan kun spredes og æn-
dres over tid. Vi kan ikke blande gener med hinanden. – Jo, nu kan vi med 
gensplejsning, men det sker ikke i naturen. Ikke bortset fra bakterier, der 
netop er fritflydende strenge af DNA som udveksler gener med hinanden. 
 Og når vi taler om ustabil strategi – det var nu ikke dét vi kaldte det, 
men en flygtig strategi – når vi taler om en flygtig strategi for memerne, så 
handler det netop om at mennesker og memplexer kan udveksle memer 
med hinanden her og nu. Det er ikke alle nye memer som det enkelte mem-
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plex accepterer og er villige til at optage, men derfor har nogle af dem – reli-
gionerne for eksempel – også så stærke ”modmemer” at de kan sørge for at 
holde vrangmemer og ”falsk” lære ude. 
 Det er de nødt til, for ellers muterede memplexerne så hurtigt at de ville mis-
te deres egenart? 
 Så ville kristendommen i Danmark være buddhisme i løbet af en halv 
formiddag. – Men dét gør selvfølgelig også kun at kristendommen og de 
øvrige store memplexer bliver så meget desto mere komplekse! 
  Når de både skal indeholde deres egne memer og ”vaccinen” mod memer der 
kunne gøre dem til noget helt andet? 
 Nemlig. – Hold op, det er langt og indviklet det her! 
 Det er da godt at du i det mindste selv indrømmer det! 
 Ja, men dét som jeg prøver at komme frem til at sige, det er at mem-
plexerne – det vil sige vores kultur, vores samfund, vores jura, økonomi, 
teknologi og så videre – risikerer at kollapse på grund af kompleksitet, hvis 
de ikke finder en balance. Både en indre balance og en ydre balance. – Jeg 
ved at vi talte om bageopskrifter og Ludo i tirsdags! 
 Det kan jeg simpelthen ikke huske. 
 Jeg ved også, hvad jeg sagde om dem i forhold til memetisk komplek-
sitet og evolutionært stabile strategier – men dét kan du så heller ikke 
huske? 
 Ikke en brik! 
 Det jeg sagde, var at der faktisk findes mem-
plexer som har fundet en stabil strategi, og som har 
fundet et naturligt leje for deres kompleksitet. 
 Blandt andet bageopskrifter og reglerne for Ludo? 
 Det gavner ikke Ludospillet at vi muterer en af 
reglerne og siger at man for eksempel skal svare 
rigtigt på et spørgsmål for at slå med terningen. Men 
der kan godt være små mutationer i spillet fra gang til 
gang: nogle gange spiller man med en terning med 
globus, andre gange med en sekser.  
 Og med bageopskriften kan det variere, om man bruger smør eller marga-
rine? 
 Men sandkage er nu engang sandkage, og der kan måske tilsættes 
appelsinskal eller sukat, men ellers bliver den ikke stort mere kompleks end 
mel, smør, sukker og æg. – Er det ikke sådan det er? 
 Aner det ikke. Jeg aner ikke, hvornår jeg sidst har bagt sandkage... – Næppe 
siden hjemkundskab, vil jeg tro. 
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 Det ville ellers ikke være så tosset med sådan et stykke! 
 Med noget frisk kaffe? 
 Lad os gøre hypoteserne færdige, så kan du gå ned i opholdsstuen og 
se, om ikke der skulle være et stykke eller to tilbage.  
 Sandkage? 
 Der plejer altid at stå et eller andet dernede om formiddagen. Småka-
ger eller noget i den retning. 
 Men for lige at vende tilbage til kompleksiteten og dens risiko for at 
kollapse, så er der selvfølgelig en faktor som må indregnes i forbindelse 
med memerne, og det er vores hjerner.  
 Hvis vores stenalderhjerner skal kunne blive ved med at forstå den 
verden vi lever i, så er det ikke engang nok at sikre en balance mellem syste-
merne, så er der i sig selv en grænse for, hvor høj kompleksiteten kan blive, 
hvis det hele ikke skal gå hen og blive meningsløst for os. Ikke blot for de 
alt for store grupper af mennesker som alle dage har stået uden for samfun-
det og som i dag bliver koblet af hurtigere og i større omfang end nogensin-
de, men for flertallet af os, simpelthen. 
 De intellektuelle og uddannelsesmæssige kompleksitetsbarrierer bli-
ver uoverskuelige: de højtuddannede kan simpelthen ikke sætte sig ind i, 
hvad lavtuddannede identificerer sig med. – Tjek slutscenen i Brüno! Ikke 
sangen, men brydekampen… 
 Hvor folk ender med at stå og græde? 
 Højkompleks intellektualitet kan ikke forstå lavkompleksiteten, og 
lavkompleks intellektualitet kan ikke rumme den højkomplekse. Komplek-
sitetsforskellene i intellektualitet har aldrig været højere, og de er lige så 
eksplosive som den økonomiske og teknologiske kompleksitetsubalance.  
 De højkomplekst intellektuelle har nødvendigvis ansvaret, men har 
ikke sørget for et skolesystem, der giver mening for de lavkomplekst dis-
ponerede, som i stedet søger til hooligangrupper, yderligtgående islamis-
tiske grupper, rockerbander etc. hvor deres følelser bliver bekræftet, og de 
kan finde identitet, sammenhold, mening og andet godt – og skidt – og hvor 
de sjovt nok alle sammen har nogle enormt simple fjendebilleder. 
 Og der bliver 40 millioner af dem i overskud om 20 år? 
 Det bliver rigtig ”interessant”. At vi får 40 millioner mænd i over-
skud, er jo netop et eksempel på at vi ikke kan finde ud af at forholde os til 
den komplekse teknologi som stiller helt nye muligheder til rådighed. – Og 
at summen af individuelle handlinger har en effekt.  
 Plus at lovgivning ikke løser problemet. Er det ikke forbudt at abortere raske 
pigefostre for at få en dreng? Det har jeg da hørt… 
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 Så vidt jeg ved, ja. Men summa summarum: hvert enkelt forældrepar 
har fulgt en hidtil evolutionær stabil strategi, nemlig at få en dreng i stedet 
for en pige. Det er scannings- og abortteknologien der ikke passer 
coevolutionært ind i kulturerne, så nu er strategien ikke længere stabil. 
 I stedet kommer vi alle sammen til at have millionvis af mænd i overskud, 
som hverken vil kunne finde en kæreste eller et job? 
 Og samtidig bliver kulturen og teknologierne så komplekse at fler-
tallet af os andre heller ikke kan finde ud af dem. 
 Og hvis det hele først bliver så komplekst at vi ikke længere kan navigere me-
ningsfuldt rundt i vores kultur, så kollapser samfundet? 
 Præcis. 
 Når en eller anden kritisk masse er nået, så må man formode at der 
indfinder sig en faseovergang, og vores kultur crasher. Enten i form af indre 
uroligheder, eller at vi simpelthen bare ikke har manpower nok til at vare-
tage alle de sindssygt komplekse arbejdsopgaver som skal løses, for at et 
højkomplekst samfund kan køre videre.  
 Bandekrige i gaderne? – Borgerkrig i gaderne? 
 Men også mangel på folk til at tage sig af alt det software der skal 
vedligeholdes, reprogrammeres og opdateres på den ene og den anden må-
de. Kraftværker, skoler, hospitaler og statslige institutioner og meget mere 
som skal bemandes med gode hoveder der kan løse problemer ad hoc og 
selv tage ansvaret for de valg de træffer. Det samme gælder rundt omkring i 
virksomhederne, på alle niveauer. Vi kan ikke længere gå til husbond eller 
sjakbajsen og få at vide, hvordan vi skal udføre vores arbejde, vi er nødt til 
at kunne forstå og håndtere det selv – og løbende træffe de rigtige beslut-
ninger. I et stadigt mere og mere komplekst system, og dét rummer risikoen 
for at kollapse. 
 Fordi vi har nået grænsen for, hvad vi kan forstå, simpelthen? 
 Jeg har prøvet at sidde som producent og an-
svarlig leder på nogle rigtig store tv-produktioner, og 
jeg siger dig: de rigtige medarbejdere er deres vægt 
værd i tredobbelt platin! Og de er vanskelige at 
finde! Selv i en branche med et hysterisk lønniveau.  
 Jeg har mødt nogle rigtig kvikke unge menne-
sker, og ofte er jeg blevet virkelig imponeret over 
deres entrusiasme og deres kunnen på deres eget lille snævre felt, og jeg 
kan se at der ikke er noget i vejen med hovedet. Men mange af dem har 
ingen viden om noget som helst uden for deres snævre, lille interessefelt. De 
kan simpelthen træffe de mest idiotiske beslutninger, hvis de bliver stillet 

To put some buzz into the worldwide 
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ground’s deep tube lines. A train was 
shunted in with some fancy furnishings 
and X-series Walkman units were 
installed for the press and public to try. 
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en opgave der kræver bare et minimum af almendannelse og viden uden 
for dét de er eksperter i. Jeg taler om tv-folk med redaktionelt ansvar, som 
aldrig læser andet end – nå, ja – dameblade. Altså folk på 30, som aldrig har 
åbnet en bog, som aldrig læser aviser, som ikke har lavet andet end billeder 
og højtlæsning foran et kamera, siden de forlod gymnasiet. – Hvis du un-
drer dig over at fjernsyn er så hjernedødt som det er det meste af tiden, så er 
det ikke, fordi fjernsynsfolk er uintelligente, de har bare brugt alt deres 
krudt på at kunne mediet – og ikke ret meget andet. De er eksperter i at sen-
de præcis de signaler om sig selv til omverdenen som de gerne vil, og at 
sætte sig selv i scene, men dermed er deres tid og kapacitet også brugt op.  
 Det er selvfølgelig det samme – om end med 
modsat fortegn – der gør sig gældende for de nørder 
der ikke kan finde ud af at se, om bukserne når ned 
til skoene.  
 De har brugt alt deres intellektuelle krudt på at hacke 
binære talkoder, og så er noget så simpelt som et spejl alt 
for uhåndterbart? – Så Hr. Klogesen og damebladsjournalisten er det perfekte 
match? 
 Du har da fået udvidet din horisont betydeligt 
siden mandag morgen, har du ikke? 
 Det skal jeg da lige love for! Men jeg aner stadig 
ikke, hvad jeg skal bruge det til. 
 Nej, men dét må jo så komme! Nu skal du jo 
lige fordøje det og lytte optagelserne igennem – og så 
må du så afgøre, om det hele er så komplekst at du 
crasher! 
 Det gør jeg jo nok. Men forhåbentlig kan jeg rejse mig igen! 
 Hvad systemer gudskelov har en tendens til at gøre! Både de genetis-
ke og de memetiske. Godt nok ikke i den samme form som før crashet, men 
dog. 
 Men hvis jeg altså lige skal summere op på hypotese tolv, så er det at 
kompleksiteten af forskellige årsager kan nå et maksimum for, hvad syste-
met eller vi andre kan bære – eller at ubalancen i forhold til andre systemer 
bliver for stor – og at systemet derfor crasher.  
 Alternativet er at systemet deler sig op i flere undersystemer, sådan 
som det er sket inden for de forskellige forskningsområder, så de hver især 
undgår at crashe. 
 Men med dét resultat at der ikke er nogen der aner, hvad andre forskere fore-
tager sig. Folk ved kun, hvad der sker inden for deres eget forskningsområde? 
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 Og selv dét er som regel uoverskueligt på grund af kompleksiteten. 
 Leonardo da Vinci kunne formentlig rumme al den viden der fandtes 
på hans tid, men i dag er det simpelthen umuligt. Komplet umuligt. Ikke 
engang Google kan formentlig finde det hele. – Hvad siger hypotese XIII? 
 ”Kompleksitetsubalancer kan eksplodere med et 
brag.” – Det var her du trak en parallel til termodynamik-
ken: hvis der er overtryk det ene sted, og barrieren til de 
andre systemer er for svag, så risikerer den at briste plud-
seligt? 
 Er det en hypotese der holder, og kan vi bruge 
den til noget? Er den anvendelig? 
 Du siger at kompleksitetsubalancerne kan eksplode-
re med et brag. Det vil vel så sige at luften også kan sive langsomt ud af ballonen? 
 Sandt. – Så reelt siger hypotesen hverken det ene eller det andet? Den 
konstaterer stort set blot at der findes ubalancer i kompleksiteten? 
 Og så bliver det eneste der reelt er relevant, i hvor høj grad man skal opfatte 
”brag” bogstaveligt. Hvis vi ikke udjævner kompleksiteten mellem forskellige kul-
turelle grupper og samfund, så kaster vi os i totterne på hinanden? 
 Så ubalancerne eksploderer rent faktisk i brag? 
 Nogle af dem. Når vi går i krig med folk der er fattigere end os, fordi vi har 
mulighed for at stjæle deres olie eller andre naturressourcer uden den store mod-
stand, så eksploderer det jo. Om ikke andet så i de små landsbyer som vi ødelægger. 
 Eller i de storbyer der bliver udsat for terrorbombninger. 
 Sandt. 
 Så kan vi bruge hypotese XIII til noget? Eller er det bare varm luft der 
siver… 
 Mest det sidste, fordi den er formuleret som den er. Selvom det selvfølgelig er 
interessant at fortolke forskellige kulturelle sammenstød som sammenstød mellem 
forskellige grader af kompleksitet i forskellige dele af de kulturer der støder sammen. 
Vi er religiøst lavkomplekse men teknologisk, kulturelt og økonomisk højkomplekse, 
mens diverse fundamentalistiske islamistiske stater er lavkomplekse med stort set 
alt, undtaget religion.  
 Hvis vi ikke også netop er højkomplekse med hensyn til religionen, 
fordi vores religion ikke blot indeholder tro og hellige skrifter, men også en 
omfattende kildekritik, idéhistorie, filosofi, diverse humanistiske videnska-
ber og sprogteori – fem sprog alene for kristendommens vedkommende: he-
braisk, aramæisk, græsk, latin og så det lokale sprog præsterne er nødt til at 
formidle det hele på.  
 Skal man kunne fire fremmedsprog for at blive præst? 

Hypotese XIII 
På en jord, hvor mennesket lever i 
vished om sin ensomhed, føjer det så 
fornuftens forbrydelser til de irrationelle 
på sin march mod herredømmet over 
menneskene. Til ordene ”jeg gør oprør, 
altså er vi til”, føjer det, med tanke på 
vældige planer, endog oprørets død: ”Og 
vi er ensomme.” 

Albert Camus 
Oprøreren, 1951 
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 For så vidt som at man er teolog fra et klassisk europæisk universitet, 
ja. Ud over tysk og engelsk som det naturligvis forventes at enhver uni-
versitetsstuderende kan finde ud af. – Jeg ved så ikke lige, hvor stærk den 
gennemsnitlige sognepræst er udi det aramæiske og hebræiske, for slet ikke 
at tale om det oldgræske og latinen, men det er immervæk med til at gøre 
den kristne teologiske tradition umådeligt kompleks og ikke noget der bare 
lige kan omsættes til hjerneløs plapren. – Selvom den slags afarter naturlig-
vis også findes inden for kristendommen.  
 Inklusive himmelvendte øjne og blafrende håndflader? 
 Du kan sagtens finde lavkompleks kristendom, lige såvel som der fin-
des højkompleks islam. Det er bare spørgsmålet om, hvilken udgave der på 
det gældende tidspunkt karakteriserer den enkelte religion. 
 Eller inden for hvilket geografisk området? – Er det ikke længe siden vi har 
hørt til Joe the Plumber og Sarah Palin, i øvrigt? 
 Den sidste rører vist på sig endnu. – Hvad der i øvrigt bringer os frem 
til en kompleksitetsubalance som vi sjældent taler om, men hvor det jo altså 
også er temmelig eksplosionsfarligt: nemlig de intellektuelle kompleksitets-
forskelle som jeg lige nævnte før. 
 Høj og lav uddannelse? 
 Høj og måske endda ingen uddannelse. Eller kun religiøs udenads-
lære. Højt abstraktionsniveau og lavt abstraktionsniveau. Det er to verdener 
der har omtrent lige så let ved at kommunikere som en ayatollah og en 
Playboy-bunny har. 
 Fordi folk uden uddannelse og abstraktionsevne ikke kan følge med? 
 Og fordi folk med uddannelse og højt abstraktionsniveau glemmer at 
der findes andre måder at forstå verden på end deres. De højtuddannede 
kan simpelthen ikke sætte sig ind i, hvad lavtuddannede identificerer sig 
med. Højkompleks intellektualitet kan ikke forstå lavkompleksiteten, og 
lavkompleks intellektualitet kan ikke rumme den højkomplekse. Det går 
begge veje: akademikere som ikke er i stand til at sætte sig ud over deres 
eget verdensbillede og som altid udtrykker sig, så det kun kan forstås af 
deres kolleger. Og som ikke kan forstå, hvordan verden opfattes, når man er 
dårlig til at læse og helst vil slippe for at opleve forandringer i hverdagen 
og i ens viden om verden. 
 Mennesker uden nysgerrighed, med andre ord? 
 Det er jo ikke videre politisk korrekt at sidde og tale om det her. Men 
vi kommer ikke uden om det: der er dem der er kvikkere i pæren og mere 
videbegærlige end andre, og det betyder så også at der er dem der er lang-
sommere end andre. Der er dem, hvor det siger ”Mums!” i hjernen, når det 
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memetiske barometer står på højtryk, og de mest specialiserede nicher skal 
fyldes ud, og der er dem, hvor det siger ”Aaarrghhhhh!” i knolden, når lav-
trykket indfinder sig. 
 Og der kun køres rundt i de memer som man kender i forvejen? 
 Men begge måder er gyldige og vigtige måder at være menneske på. 
Men vi ved jo godt, hvem det er der løber om hjørner med hvem, hvem der 
definerer spillereglerne, og hvem der så til gengæld bliver Homo liquens på 
den rigtig ufede måde. Indtil der er et andet tryk der bliver for stort: hadet, 
frustrationen, bitterheden, hævnlysten og ren og skær – begrundet vel at 
mærke – frygt for at ens kendte verdensbillede forsvinder, uden at man har 
nogen som helst indflydelse. 
 Og det er så dér du siger at når akademikerne bevæger sig ud i arrogancen, 
helt ude til højre i foragtcentrifugen, så bevæger folket sig ned i venstre hjørne af 
den og kræver totalitære stater og lukkede samfund med stammeritualer, magi, kul-
tiske seancer og simple løsninger? – Hvor de kan dyrke fordummelsen og det kollek-
tive sus. 
 Jeg ville naturligvis ønske at jeg ikke var nødt til at sige det, men jeg 
ville være et uhæderligt menneske, hvis jeg havde siddet og sagt alt det 
andet resten af ugen, uden også at sige netop dét du lige sagde. – Og så er 
spørgsmålet selvfølgelig: Hvad skal vi så gøre ved dét? 
 Oplysning og respekt? – Bortset fra at det så er ”nogle der skal oplyse nogle 
andre” og hvor respektfuldt er dét? 
 Sagde jeg noget i onsdags om at fremtiden kommer til at bestå af di-
lemmaer? 
 Både-og’er: tvivl og en masse spørgsmål, hvor der ikke er én entydigt rigtig 
løsning? Ja, det gjorde du. 
 Og eftersom det netop er et dilemma, så kan jeg ikke give dig noget 
ordentligt svar: Hvad stiller vi op med den intellektuelle kompleksitetsuba-
lance? Jeg aner det virkelig ikke. Jeg kan kun påpege problemet, og så kan 
jeg i mit stille sind håbe at en ung – ret kvik og reelt set overkvalificeret – 
damebladsjournalist i det mindste overvejer, om der ligger en opgave og 
venter på hende forude… 
 Dét er takken for at have siddet og lyttet til dig i fem dage? 
 There is no such thing… 
 Hey, hvem er det der har taget frokost med i dag?! 
 Det er sandt. Double pay. – Du vil stadig ikke fortælle mig, hvad det er? 
 Du kan pænt vente, til der er serveret. Om det så bliver her eller hjemme hos 
dig selv. – Skal jeg ikke gå ud og spørge, om de har hørt fra Rask, når vi har taget de 
sidste af dine hypoteser, og jeg alligevel skal lede efter kage og mere kaffe? 
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 Lyder som en oplagt idé! – Min egen konklusion er altså at komplek-
sitetsforskellene i intellektualitet aldrig har været højere, og at de er lige så 
eksplosive som den økonomiske og teknologiske kompleksitetsubalance. De 
højkomplekst intellektuelle har nødvendigvis ansvaret, men vi har ikke sør-
get for et skolesystem der giver mening for de lavkomplekst disponerede, 
og som så i stedet søger til håndblafrende kirker, Aryan Nation, rocker-
bander og deslige, hvor deres følelser bliver bekræftet, hvor de føler at de 
har overblik og bliver respekteret, og hvor de kan finde identitet, sammen-
hold og alle de andre ting som giver mening i tilværelsen.  
 Skræmmende… 
 Skræmmende ad helvede til! – Hvad siger frøken damebladsjournalis-
ten med hensyn til hypotese XIII: Kan kompleksitetsubalancer eksplodere 
med et brag? Hvad skal vi konkludere? 
 Lad gå. 
 ”Lad gå”? 
 Ja. Lad gå. Jeg ville virkelig gerne kunne finde et argument for at du ikke kan 
koble termodynamikken til memerne, men du gør det jo kun som et billede.  
 Nej, jeg gør ej! – Selvfølgelig er det sprogligt 
fixfaxeri, når jeg drager parallellen, men jeg mener 
absolut at der er processer som udspiller sig i vores 
kultur, hvor vi konkret kan bruge termodynamikken 
som model for, hvordan ting vil udvikle sig. Elemen-
terne er nogle andre – memer og gasmolekyler er nu 
engang ikke det samme, og memerne opfører sig an-
derledes end molekylerne gør, på grund af memernes afhængighed af 
memplexerne, fordi gasmolekylerne netop ikke kobler sig sammen, og da 
slet ikke i et netværk! – men læren der kan uddrages, er den samme.  
 Det er altså sprogligt fixfaxeri! 
 Så siger vi dét! – Men mener du så at der er noget at lære fra termo-
dynamikken som kan overføres på kulturen? 
 Som metafor, ja. – Men metaforer er til gengæld nødvendige for sproget, og 
sproget er dét vi er afhængige af for at kunne sige noget som helst om verden i det 
hele taget, så ja, jeg accepterer dit sproglige fixfaxeri! 
 Tak. – Og dér gik der vist lige højabstrakt æggehovedsnak i damen! 
 Det var et par nicher der sad og flagrede… 
 Hypotese XIV? 
 ”Øget kompleksitet skaber øget polarisering.” – Hol-
der hypotesen, og hvad kan vi bruge den til? 
 Hvad siger frøken æggehoved? 

Sprogets betydning for kulturens ud-
vikling ligger i, at i sproget opstillede 
mennesket en egen verden ved siden 
af den anden, et sted, som det anså 
for så fast, at det ud fra det kunne 
hægte resten af verden af og gøre sig 
selv til herre over den. 

Friedrich Nietzsche 
Menneskeligt, alt for menneskeligt, 1878 

Hypotese XIV 
 
En milliard går sultne i seng hver 
dag 

politiken.dk 
19. juni 2009 
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 Jeg ville vel være en dårligt opdraget marxist, hvis jeg ikke gav dig ret.  
 Men hvem siger at marxister skulle være bedre opdraget end alle andre? 
 Plejer det ikke netop at være dét der er problemet: at de er? 
 Det kan der selvfølgelig være noget om! – Så du køber hypotesen? 
 Ja, men fortæl mig lige, hvorfor. Hvad er din begrundelse? 
 De skalafri netværk: dem med gode forbindelser tiltrækker flere for-
bindelser, og forbindelser er det samme som interaktion, og hyppig interak-
tion er ensbetydende med høj kompleksitet.  
 Høj kompleksitet avler høj kompleksitet? 
 Hvilket jo sådan set er det samme vi har konstateret ved bare at se på 
nicherne og rækken af dominobrikker: jo flere nicher der er til at begynde 
med, desto flere nicher opstår der tilsvarende, hvis eksempelvis halvdelen 
af nicherne fyldes ud. 
 Sammenlignet med, hvis der kun stod tre brikker til at starte med? 
 Komplekse systemer har flest nicher, og det bliver de ved med at 
have, indtil nogen kommer og vælter en hel stribe af brikkerne og skaber et 
stort hul i rækken – hvor der så er en ny, gabende tom niche som så skal 
fyldes ud på en eller anden måde.  
 Men dét som så gør at der opstår polarisering; dét som skaber større 
spredning i graden af kompleksitet, det er at selvom de mest komplekse sy-
stemer bliver endnu mere komplekse, så vil der altid være en ”bund”, en 
række ukomplekse systemer som forbliver ukomplekse. Eller der vil opstå 
nye systemer som starter fra scratch.  
 Hvis vi forestillede os at der hele tiden – ud over de gamle rækker 
med mange dominobrikker – blev sat nye rækker op uden så mange brik-
ker, og at udfyldningstakten var den samme i rækkerne med både mange 
og få brikker, det vil sige mange og få nicher, så ville forskellen på rækkerne 
blive stadig større. Simpelthen fordi dem med mange nicher havde mange 
nicher til at begynde med. – Forskellen i antallet af nicher mellem gamle og 
nye rækker ville stige eksponentielt. 
 Indtil en af de rigtig lange rækker blev væltet? 
 Og på samme måde med biologien: der flyder stadig bakterier rundt 
som blot er nogle molekyler i forlængelse af hinanden, samlet i et stykke 
DNA der flyder frit rundt og ikke på nogen måde bygger mere komplekse 
organismer.  Samtidig er vi andre her, og vi er blevet så komplekse at vi 
ikke alene ved at vi er her, vi ved også at vi ved at vi er her, og vi kan sågar 
sidde og analysere bakterierne og bestemme, hvilke molekyler både de og 
vi selv er bygget af. – Dét er eddermame da en kompleksitets-polarisering 
der vil noget! 
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 Og når en eller anden idiotisk bakterie får sneget sig forbi barrieren til vores 
krop og immunforsvar, så kollapser vi? Eventuelt med et brag? 
 Liden tue kan som bekendt vælte et stort læs!  
 Økonomisk og socialt set betyder hypotese XIV 
at der altid vil være folk som aldrig bliver bedre op-
lyst end Maren i Kæret, at der altid vil være menne-
sker som skal overleve på en skål ris, samtidig med 
at nogle af os kan mæske os i gåselever og champag-
ne, mens vi bygger nanomikroskoper. 
 Medmindre vi vælger det anderledes og griber ind 
politisk? 
 Som er dét valg vi har. Præcis. Vi kan, takket 
være vores viden og frie vilje – eller i det mindste il-
lusionen om den – vælge at vi ikke vil finde os i at 
der er mennesker som sulter, forbliver analfabeter og 
har det elendigt, samtidig med at vi andre lever i så 
meget overflod at vi oven i købet bliver syge af det. 
Men det er netop et valg, det er ikke noget der sker 
spontant. For det er ikke naturligt. 
 Social retfærdighed? 
 Findes ikke i naturen. Der findes empati og omsorg i naturen. Det fin-
des hos alle pattedyr og det findes især i mennesket, og vores jægersamler-
forfædre havde leveregler og traditioner der gjorde at man delte alting 
mellem sig. Vi har også en medfødt retfærdighedssans – i hvert fald 
størstedelen af os, psykopaterne kan man ikke regne med i den sammen-
hæng – men lige så snart vi skal leve sammen mange individer, så skal 
retfærdighedssansen kæmpe med vores macchiavelliske intelligens om 
vores opmærksomhed, og derefter er retfærdighed – herunder social ret-
færdighed – altid et valg.  
 Og dermed siger du om din hypotese fjorten at øget biologisk og især meme-
tisk kompleksitet skaber polarisering, og hvis vi vil have det anderledes, så skal vi 
gøre noget politisk for at opnå det? 
 Nemlig. – Skal vi snuppe hypotese XV og så se, om den gode over-
læge har givet lyd fra sig? 
 ”Ny teknologi skaber social polarisering, og det er 
først, når teknologien er ved at være forældet, at den skaber 
en udligning, en generel velstandsstigning.” – Dét du siger, er at cutting edge-tek-
nologi kun er for de rige, dem med de gode forbindelser. Den bredere befolkning får 
først adgang til en given ny teknologi og dens herligheder, når der er kommet noget 

 
Ifølge FN's organisation for føde-
varer og landbrug vil 2009 blive 
året, hvor 1,02 mia. mennesker 
dagligt vil sulte.  

• I Asien og Stillehavsregionen 
sulter 642 millioner. 

• I Afrika syd for Sahara sulter 
265 millioner. 

• I Latinamerika og Caribien sulter 
53 millioner. 

• I Mellemøsten og Nordafrika 42 
millioner. 

• I de udviklede lande anslås 
antallet af sultende til 15 
millioner. 
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politiken.dk 

19. juni 2009 

Hypotese XV 
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bedre på markedet? Først når en teknologi er faldet så meget i pris at den er tilgæn-
gelig for almenheden, så spredes den? – Og så har en almen velstandsstigning sam-
me effekt som at teknologien forældes? 
 Det kan du naturligvis sagtens sige. Men de to ting hænger sammen. 
Dét at folk oplever øget velstand, hænger jo som regel sammen med at de 
kan opgradere kompleksiteten i deres forbrugsgoder.  
 Men dét som hypotesen også siger, er at teknologi først falder så me-
get i pris at den bliver tilgængelig for almenheden, når der er kommet nye 
og mere avancerede produkter til, så man er nødt til at sætte priserne ned 
på det gamle – selvfølgelig også påvirket af at man har fået produktions-
rutine, og udviklingsomkostningerne er tjent hjem. Plus at den infrastruktur 
der skal til for at skidtet virker, er blevet etableret, så alle har adgang til den. 
– Hvilket – for at tage et helt konkret eksempel som jeg selv vil benytte mig 
af lige om lidt – vil sige at toiletterne først begyndte at gavne almenheden, 
den dag samfundet begyndte at etablere kloakker. For biler var det ordent-
lige veje der skulle til, for telefoner telefonledninger, og for computere er 
det billigt bredbånd eller trådløse netværk der kommer til at afgøre udbre-
delsen.  
 En helt anden faktor for at teknologi kommer ned i pris, er naturligvis 
også at teknologien har været så længe på markedet at konkurrenter har af-
luret hemmelighederne og er begyndt at producere billige kopier.  
 Og dermed kan alle dem uden de gode forbindelser, uden høj kompleksitet og 
uden mange penge, også få råd til teknologien? 
 Men så er teknologien netop også forældet, fordi der alt andet lige i 
mellemtiden er nogen der har fundet noget andet at være først med. – Skal 
vi sige at du skaffer kaffe, sandkage og en overlæge? 
 For så vidt som overlægen er at skaffe…  
 Eller så i det mindste tidende om doktorens planer for at passe sit ar-
bejde?! 
 Er du sikker på at du vil have sandkage, i øvrigt? Det er vel efterhånden ved 
at være tid til frokost? 
 Ikke, hvis der er udskrivningschance og sandkage! Hvad det end er 
du har tænkt dig at udsætte mig for, så vil jeg så afgjort foretrække at ind-
tage det ved eget bord og under eget tag! 
 Vi ses. 
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∆ΙΑΨΑΛΜΑΤΑ XXV  
 
 
 
Bajads sku det gå ganske ilde 
til trods for det gode han ville 
Cassandra blev osse 
betragtet som tosse 
og sådan gik alting til spilde 
 
En myte om fremskridt og velstand 
baseret på noget vi selv kan 
men uden marxisme 
det må fanden fis’me 
ku gør’s til en eksistentiel plan!
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 Så er der kaffe og sandkage! 
 Sandkage! 
 Man skulle næsten tro at nogen havde smuglyttet! 
 Lad os straks tale om oksehøjreb og chokoladeis! 
 Det er sjovt nok ikke dét du får til frokost… 
 Jeg har ikke engang smugkigget i posen! – På ære. 
 Den er god med dig. – Kaffe? 
 Tak. – Noget nyt om overlægen? 
 Ikke en lyd. Ikke at jeg tror de havde forsøgt at ringe eller noget, men de hav-
de ikke noget at sige. 
 Det var dog som ind i…! 
 Skal vi ringe til ham fra min mobil igen? 
 Hvis han har tændt den, så har han også hørt min besked.  
 Har du pakket dine ting og alt muligt? 
 Kan du ikke se dét? 
 Hylden med bøger er tom, men dit tøj og sådan …? 
 I tasken ovre i hjørnet… 
 Så hvis han ikke kommer, så skal du pakke det hele ud igen og være her hele 
weekenden? 
 Han kommer også! Ellers drejer jeg halsen om på ham ved først givne 
lejlighed, og det ved han godt. Vi har kendt hinanden længe. 
 Plejer han at glemme den slags ting? 
 Hvad skal man svare til dét…?  
 Han har ikke glemt dig på et hospital før? 
 Han har glemt børnebørnene i vuggestuen og konens fødselsdag og 
alle ”klassikerne”, så hvorfor ikke sin gode gamle ven på galeanstalten? 
 Du tager det pænt. 
 Jeg tager det som en dopet mand der har lovet sig selv ikke at skrige 
eller slå. Ikke før gerningsmanden er inden for rækkevidde, i det mindste. 
 Jeg er i rimelig sikkerhed, med andre ord? 
 Kunne jeg drømme om at krumme et hår på dit hoved? 
 Hvad vil du have jeg skal svare til dét? 
 Godt spørgsmål. – Skal vi gå videre? 
 Hvad kommer efter hypoteserne?  
 Global eksistentialisme.  
 ”Hvad vil menneskeheden med sig selv?” 
 Mm. – Og havde det nu forholdt sig således at vi havde siddet hjem-
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me i mit arbejdsværelse, så havde det jo også på én og samme gang bragt os 
inden for armslængde af min bogreol, hvorfra det så havde været os muligt 
at fremdrage diverse skrifter af d’herrer Kierkegaard, Platon, Popper og 
hvem vi nu ellers kommer ind på. Men… det gør vi så ikke. – Satans osse, 
altså! 
 Du vil ikke bare vente med den globale eksistentialisme så? 
 Jeg har lyst til at tale om den nu! Jeg sad lige og tænkte det igennem, 
mens du var ude, og jeg har den lige på tungen, nu. – God kaffe, i øvrigt! 
 Slet ikke dårlig. – Men der var en anden ting jeg tænkte på, mens jeg var 
ude. Det ved jeg så ikke om jeg lige må spørge om, inden vi tager den globale eksi-
stentialisme…? 
 Og det er? 
 Det er med hensyn til hypoteserne og kompleksite-
ten… Behøver det virkelig at kollapse? Behøver der partout 
at være en ”dommedag” eller et ”opgør” eller en ”slut-
ning”? For det er vel dét der er i dit verdensbillede, er det 
ikke? Men behøver der at være det der ”klasseløse sam-
fund”, ”den evige forløsning” eller ”den perfekte – eller grusomme – slutning” på 
det hele? For det er vel dét du sidder og siger? Ligesom alle de andre skolastikere: 
du kan jo heller ikke holde tanken ud om at den verden vi kender, bare fortsætter 
derudad med os eller uden os.  
 Du har både ret og ikke ret.  
 Nej, der behøver ikke at være en ”slutning” – det være sig en perfekt 
og skøndejlig slutning eller en rædsom slutning. Der kommer under ingen 
omstændigheder en slutning. Det kan være at vi dør alle sammen; at men-
nesket forsvinder, men verden fortsætter. Det kan også være at vi udvikler 
os til en anden art, og så er du og jeg blot en sekvens på vejen, ligesom Ho-
mo habilis og Homo erectus var det.  
 Det kan også godt være at vi forbliver Homo sapiens sapiens, sådan 
som vi kender os. Men så skal vi vælge det. Og selvom vi vælger det, kan det 
være at vi mislykkes. Men så kommer der noget andet. – Eller ”nogle an-
dre” skulle man vel sige. 
 Og samtidig har du naturligvis også lidt ret. Ja, det er umådeligt van-
skeligt at forestille sig at alt dét vi kender, fortsætter relativt uforandret, når 
man har sat sig ind i, hvor den teknologiske udvikling er på vej hen, og 
hvordan den globale demografiske udvikling ser ud.  
 Den spontane oplevelse af verden er naturligvis at i morgen vil blive 
ligesom i dag, og at i overmorgen bliver ligesom i morgen, for det er den 
normale tilstand. Det er den virkelighed vi som mennesker er egnet til at 

Måske er der ikke 
noget loft? 

 
Der er ikke knaphed på identiteter. 

Frihed 
Zygmunt Bauman, 1988 
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leve i, og det er sådan vi tolker verden. Derfor glemmer vi en uges regn, ba-
re solen har skinnet en enkelt dag. Derfor vænner vi os utroligt hurtigt til 
omstændigheder der ikke ligefrem truer os på eksistensen eller fratager os 
håb og handlemuligheder.  
 Men hvis man sætter sig ned og analyserer udviklingen, sådan som vi 
har gjort her siden i mandags, og især når man tager så langt et tidsperspek-
tiv op som vi har gjort, så er det umådeligt vanskeligt at se de næste 100, 
200 eller 1.000 års udvikling for sig, uden at man også får den tanke at ”dét 
her, det kan bare ikke fortsætte!”. Den udvikling vi har set de seneste 50, 30 
eller bare 10 år, den kan ikke finde sted og accelerere med samme hast de 
næste 50, 100 – eller bare 10-20 år – uden at ændre radikalt på den verden vi 
kender, og på den form for eksistens som vi kender. Jeg kan simpelthen ba-
re ikke se det for mig! 
 At vi fortsætter med at være dem vi er?  
 Ikke medmindre vi målrettet vælger det. 
 Og det er på grund af kompleksiteten? – Det er ikke bare fordi du er vokset 
op i et memplex, hvor dommedag er så gennemsyrende en tanke at du ikke kan løs-
rive dig fra den? 
 Jeg vil ikke udelukke at det spiller en rolle. Men jeg anser det for mere 
sandsynligt at det simpelthen er min hjerne der ikke har fantasi til at fore-
stille sig, hvordan vi skulle kunne fortsætte den udvikling vi har været en 
del af siden vi opstod – og siden landbruget, skriftkulturen og så videre op-
stod, og vi opfandt computeren og bioteknologien – uden at det vokser os 
over hovedet, simpelthen.  
 Dét som jeg påstår, er at der er en konstant og evig proces af ekspo-
nentielt stigende kompleksitet og abrupt dekompleksitet. Sommetider fin-
der kompleksiteten et leje – der opstår en ESS, hvor systemet hviler i sig 
selv, fordi de enkelte arter eller elementer har fundet deres evolutionært 
stabile strategier og passer til hinanden – og efter noget tid går systemet ind 
i en ny udvikling af eksponentielt stigende kompleksitet. Eller også crasher 
kompleksiteten, inden en ny eksponentiel vækst går i gang igen. – Det teg-
nede vi i går! 
 Jeg så tegningen lige før… 
 Kan du finde den? 
 Her. 
 Den proces er uendelig. Fra tidernes morgen 
og i al evighed. Indtil Solen en dag eksploderer, fut-
ter Jorden af og forsvinder i et sort hul. Men indtil da 
fortsætter processen.  
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 Kompleksitet-dekompleksitet, kompleksitet-dekompleksitet…? 
 Dertil kommer så at processen er fraktal. Det vil sige at der er små, 
mellemstore og endnu større processer af samme slags inden i hinanden. Vi 
oplever kompleksitetsstigning i store og små systemer, vi oplever crash i 
store og små systemer. Og når små systemer stiger og crasher, kan det ikke 
nødvendigvis mærkes i den store, overordnede vækst i kompleksiteten på 
kloden. Men det betyder så også at der er et kæmpesystem som risikerer at 
kollapse.  
 Kloden set som ét stort komplekst system; biologi, klima og kultur i ét 
sammenhængende system, har samme crash-risiko som alle andre syste-
mer. – Og samme mulighed for at være i balance! Men når det er hele syste-
met, når det er alt klodens liv eller hele verdensøkonomien der crasher – og 
ikke bare et enkelt økosystem eller et enkelt lands økonomi som kollapser – 
så crasher de mindre systemer med det store. 
 Da Danmark gik statsbankerot i 1813, havde det ikke nogen betyd-
ning for resten af verden, for økonomierne hang slet ikke sammen som de 
gjorde i 1929 eller som de gør nu. Og vi var i øvrigt lige blevet bombet og 
brændt af englænderne, så dansk økonomi ragede reelt ikke andre end os 
selv. 
 Da den amerikanske økonomi kollapsede med børskrakket i 1929, 
havde det absolut effekt andre steder, men heller ikke i nær samme omfang 
som nu.  
 Men i dag hænger det hele sammen, så hele verdensøkonomien crasher på én 
gang? 
 Fordi verdens største økonomi crasher og trækker alle andre med sig.  
 Hvis den danske økonomi var crashet alene nu, så havde det haft 
større konsekvenser end i 1813, men også mindre end det amerikanske 
crash. Det havde nok sendt ubehagelige bølger gennem en række landes 
økonomier – eller i hvert fald nogle virksomheder derude – men takket 
være vores beskedne størrelse og økonomiens fraktale opbygning, så ville 
det overordnede system bare have opfattet det som en lille bøvs. 
 Der er næppe noget loft for, hvor kompleks verden kan blive. Og med 
dét mener jeg naturligvis: der er næppe nogen grænse for, hvor komplekse 
memplexerne kan blive. Men der er et loft for vores fatteevne. Derfor plejer 
vi at splitte memplexerne op, når vi ikke kan overskue dem længere. Men 
derved bliver vores viden fragmenteret og uoverskuelig, og vi mister over-
blikket. Og når vi mister overblikket, så træffer vi dårlige beslutninger. – 
Det har vi alle dage gjort, for vi har aldrig haft fuldt overblik.  
 De fleste af vores problemer var engang løsningen på noget andet? 
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 Det er jo blandt andet på grund af vores egne 
”løsninger” at vi står over for nogle gigantiske udfor-
dringer i forhold til klimaet: der var ingen der havde 
hverken fuld eller halv viden om at vores afbrænding 
af fossile brændstoffer ville have den effekt som det 
har. Ikke for 100 år siden, i hvert fald. – Eller faktisk 
var der én der havde en mistanke, men hans forsk-
ning er først lige blevet opdaget. Og under alle omstændigheder har det ta-
get så hulens mange ressourcer og så idiotisk meget forskning og så lang tid 
at få gjort vores beslutningstagere bare nogenlunde overbeviste om at det er 
en problemstilling vi skal tage seriøst, at der heller ikke længere er nogen 
der har overblik over forskningen inden for bare dette ene afgrænsede felt. 
 Det er altså ikke den memetiske kompleksitet i sig 
selv der er et loft for. Det er vores fatteevne? 
 Præcis. – Måske kan vi faktisk leve med uende-
ligt høj kompleksitet. Måske er der slet ikke et pro-
blem. Så skal vi bare lære at leve med at vi ikke har 
overblik over noget som helst og organisere vores 
beslutningsprocesser efter det. Og så skal vi i øvrigt 
finde nogle andre metoder til at beskytte hinanden 
mod os selv, og os selv mod hinanden, og vi skal 
lære at håndtere vores frygt for dem der er ander-
ledes.  
 Men hvordan ”organiserer man sine beslutnings-
processer” efter at man ikke har fuld viden? Det er da noget vrøvl… 
 Ikke hvis man har tillid til delbeslutningerne og folks hæderlighed, 
gode hensigter og kompetence på dét niveau, hvor de hver træffer beslut-
ninger. – Det tror jeg så bare heller ikke at man altid kan, og så er vi lige 
vidt. 
 Summa summarum: vores memplexer er blevet så 
komplekse at vi har mistet muligheden for at træffe ratio-
nelle beslutninger, så vi kan lige så godt lade være? 
 Vi har aldrig haft fuld viden, men vi har haft 
illusionen om fuld viden. Nu har vi så bare indset at 
det var fup, og så er vi frustrerede.  
 For ikke at sige ”desperate”? 
 Og derfor er vi nødt til at tænke helt om. Vi er nødt til at forholde os 
eksistentielt til os selv, hinanden og hele klodens fremtid. Det burde vi have 
gjort for længe siden, men der havde vi endnu ikke haft oplevelsen af at til-

 

The year 1859 was one of those nose-
to-the-grindstone years. [John] Tyndall 
was stuck in London juggling his sci-
ence, a strenuous round of lectures 
and writing his first book - on the sub-
ject of glaciers. He was familiar with 
the notion of the "greenhouse effect", 
first mooted in the 1770s and develop-
ed in the 1820s by Frenchman Joseph 
Fourier, one-time secret policeman, 
governor of Egypt and physicist. 

Fourier pondered the question of why 
the Earth was warmer than physics 
suggested it should be, and concluded 
that while the light from the sun 
penetrated the atmosphere easily and 
heated the Earth, the heat radiated by 
the Earth couldn't pass back through 
the atmosphere quite so easily. He 
suspected that the atmosphere 
blocked the passage of radiant heat - 
infrared radiation - from the Earth, 
preventing its escape into space. A 
few years later, another Frenchman, 
Claude Pouillet, speculated that 
certain gases in the atmosphere were 
responsible for trapping radiant heat. 

New Scientist 
13 May 2009 

The major difference between a 
thing that might go wrong and a 
thing that cannot possibly go 
wrong is that when something that 
cannot possibly go wrong goes 
wrong it usually turns out to be 
impossible to get at or repair. 

Douglas Adams 
Mostly Harmless 
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høre en global befolkning eller at have et globalt fællesskab. Det har vi nu. 
Eller i det mindste er det en erkendelse som er på vej. Om ikke andet, så når 
økonomien kollapser og vi sidder hjemme i stuen og får billeder serveret fra 
hele kloden real time midt i aftenkaffen. – Og med disse ord… 
 Global eksistentialisme? 
 Uden bogreol, med sandkage i stedet for fro-
kost og fortsat i overlægens varetægt. Men dog alli-
gevel: global eksistentialisme. – Og hvad mener jeg 
så med dét? 
 At vi skal vælge? Hvem – og hvad – vi vil være som 
menneskehed? 
 Dels dét, dels overvejelsen om, hvorvidt vi over-
hovedet kan vælge. 
 Har vi en fri vilje? – Individuelt eller kollektivt? 
 Både-og. – Og nu ved jeg dårligt nok, hvor jeg skal begynde, for jeg 
har faktisk aldrig nogensinde formuleret den globale eksistentialisme i sam-
menhæng før.  
 Det er ”premieren” jeg er vidne til, med andre ord? 
 Ja. Hvilket gør at jeg er nødt til at tænke mig 
om for at få det hele med. – Ikke at jeg ikke har tænkt 
mig om før, det er bare et temmelig stort – komplekst, 
kan man roligt sige – tankesæt som hænger sammen. 
Og som helst skal hænge sammen, når jeg fortæller 
om det. Faktisk er det jo kulminationen – eller forløsningen kunne man må-
ske ligefrem sige – af alt dét vi har siddet og talt om siden mandag morgen. 
Så jeg skal lige samle tankerne, inden vi går i gang. Eller i det mindste tage 
forbehold for at jeg måske ikke får præsenteret det hele i den rigtige række-
følge.  
 Så har jeg det jo på bånd… 
 Sandt. Men derfor skulle jeg jo gerne kunne 
hitte rundt i det selv alligevel! 
 OK. Jeg lytter og stiller ikke for store krav… 
 Ja, du er yndig, er du! 
 Dét vi skal have fat i, er naturligvis eksisten-
tialismen, men vi skal også have fat i Popper og hi-
storicismen plus en god del af dét vi talte om i tirsdags og i går omkring 
menneskets hjerne, vores hang til fornøjelse og spontan behovstilfreds-
stillelse, og de konsekvenser det har med hensyn til at begrænse vores reelle 
muligheder for at træffe valg. Specielt vanskelige valg; valg der tilsidesætter 

Global 
eksistentialisme II 

WE HUMANS have a natural tendency 
to believe that our own generation is 
living in extraordinary times. The past 
is littered with apocalyptic predictions, 
and within living memory dire warnings 
have been made about nuclear 
conflagration, communist takeover, a 
new ice age, global famine, a 
population crisis, deadly new airborne 
viruses, the millennium bug, the 
singularity... The list goes on. 

As we approach the end of the first 
decade of the 21st century, 
apocalyptic thinking is thriving. There 
seems little doubt that we confront a 
host of unprecedented problems on an 
unprecedented scale, from economic 
meltdown to environmental 
degradation. 

Are we just falling prey to our 
doomsaying disposition? No. The fact 
that so many earlier catastrophic 
predictions did not materialise does 
not mean that current anxieties are 
unfounded. The global reach of 
today's problems means we are truly 
living in extraordinary times. 

New Scientist 
12 September 2009 
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nuværende behov til fordel for fremtidige behov, og valg, hvor der ikke er 
entydige ja/nej-svar. Dilemmaer. Og til sidst skal vi så afgøre, hvad vi me-
ner om det og stiller op med det. 
 Ikke så lidt af en mundfuld? 
 Kierkegaard, Platon, Hegel, Marx, Popper og kognitionsvidenskaben 
uden frokost, samt en selvstændig konklusion og nogle løsningsforslag? 
Nej, det er ikke hver dag man oplever dét! 
 Fin sandkage, i øvrigt. 
 De har absolut oppet sig på skærekagefronten! 
– Men det kan da godt være at vi alligevel skal over-
veje noget mere solidt, hvis det bliver ved med at 
trække ud med det skvadderhoved! 
 Dét er vi jo gudskelov selv herrer over! 
 I det omfang vi rent faktisk har en fri vilje, ja. 
 Nå! Eksistentialismen først: Nogle af de gamle 
grækere fik øje på den, men i moderne sammenhæng 
har vi den fra Søren Kierkegaard: Hvem er jeg? 
Hvem vil jeg gerne være? Hvordan vil jeg gerne være? Hvad er mine vær-
dier? Og mener jeg noget med det, eller er det ren facade? 
 Etik eller æstetik? – Alvor eller pynt? 
 Vælger jeg, eller vælger jeg ikke? Mener jeg noget seriøst med mig 
selv og mit liv, eller er det bare pjat og pjank? 
 Kierkegaard drager så den konklusion at hvis man først har opdaget 
valget, hvis man først er blevet bekendt med den etiske mulighed ”at vælge 
sig selv” og at påtage sig ansvaret for sig selv, så vælger man det også. Man 
kan ikke have opdaget etikken – man kan i hvert fald ikke have forstået etik-
ken – uden også at vælge den. Den ”oplyste” æstetiker findes ikke. Det er 
dét som er hans pointe i Enten-Eller. 
 Eksistentialismen handler altså om at vælge sig selv og dermed at 
vedkende sig at man har et etisk ansvar som menneske. Over for sig selv, 
over for Næsten, og – i Kierkegaards øvrige filosofi – ikke mindst: over for 
Gud. 
 Ud over at være filosof er Kierkegaard nemlig 
også kristen fundamentalist, og derfor ”nøjes” han 
ikke med etikken, men laver en filosofisk overbyg-
ning, hvor man kan sætte sig ud over etikken og bli-
ve religiøs. – Vel at mærke religiøs og troende i en så-
dan grad at man er villig til at lystre Gud blindt og 
glemme alt om etikken i forholdet til Næsten. Det er dét som hans lille filo-

Eksistentialismen 
Jeg kan huske den allerførste dag, da jeg 
var blevet valgt til Folketinget og skulle 
ind på Christiansborg. Jeg går der 
sammen med et andet ungt nyvalgt 
folketingsmedlem, og den ene er mere 
benovet end den anden, og så er der en 
folketingsbetjent, som råber til os: ‘Hvad 
vil I her?’ Siden har jeg tit tænkt, at det 
var det mest centrale spørgsmål, som jeg 
nogen sinde har fået stillet om politik. 

Svend Auken 

Efter disse begivenheder satte Gud 
Abraham på prøve og sagde til 
ham: Abraham! Og han sagde: Her 
er jeg. 

1. Mosebog 22:1 

Religiøst sidespring 
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sofiske værk ”Frygt og Bæven” handler om. Her gennemgår han, hvordan 
Abraham accepterer Guds vanvittige påbud om at Isak skal ofres. 
 Og dét er finere end etikken? 
 Etikken er ifølge Kierkegaard ”det almene”, og 
dét kan ethvert fjols finde ud af – i hvert fald ifølge 
Frygt og Bæven – men det religiøse! uha-uha! se, dét 
er det jo ikke hvem som helst beskåret! Dét er den fi-
neste eksistensform, thi her er man hævet over dét man selv kan udrette, og 
i stedet er man kaldet af selveste Skaberen! – Og hvis jeg siger essentialisme 
nu, hvad siger du så? 
 Det ved jeg ikke? 
 At Kierkegaard ligesom Platon troede på ”den perfekte” orden omme 
bag det hele.  
 I Kierkegaards verden hedder idéverdenens perfektion så Gud, men 
det er nøjagtigt samme farlige tankegang han giver udtryk for: der er noget 
der er hævet over vores dagligdagse, jordiske erfaring og vores etik over for 
medmennesket, og ikke nok med dét, det er finere, vigtigere og renere! 
 Kristendommen er lige så meget idealisme som Platon?  
 Var ikke skolastikerne kristne? 
 Sandt. 
 Med sin religiøsitet skrider Kierkegaards etik desværre, og han putter 
reelt sig selv ned i præcis samme potentielt totalitære skuffe som Popper 
anklager Platon, Hegel og Marx for at ligge og rode rundt i. – Sjovt nok fik 
historien om Abraham så her i foråret kastet en god bid af den danske 
præstestand ud i et herligt skænderi om, hvorvidt anerkendelsen af 
Abrahams lydighed fortsat skal være en del af kristendommen, for hvis den 
slags adlyden over for guddommelige påbud kan forblive i den kristne 
lære, så er man også nødt til at anerkende sharialovgivningen som religiøst 
fænomen. Ikke at man som kristen behøver at følge Sharia, men så er det 
muligt at Altets Skaber udsteder konkrete befalinger til sin skabning, og dét 
benægter protestantismen på det inderligste at Vorherre beskæftiger sig 
med. – Og der er det jo så ekstra ubelejligt at netop den store danske teolog 
og filosof himself har udnævnt netop Abrahams underkastelse som den 
allerfineste eksistensform et menneske skal vælge. 
 Kierkegaard er ikke til at skelne fra Muhammed? 
 Normalt plejer det at være Luther der ikke er til at skelne fra Muham-
med. 
 Der er dog to ting som Kierkegaard har over-
set, og som i øvrigt også kunne redde d’herrer og da-

Da sagde Isak til sin far Abraham: 
Far! hvortil han sagde: Ja, min 
søn! Så sagde han: Her er ilden og 
brændet, men hvor er lammet, der 
skal ofres? 

1. Mosebog 22:7 

 
Så sagde den: Løft ikke din hånd 
mod drengen, og gør ham ikke 
noget, for nu ved jeg, at du er så 
gudfrygtig, at du ikke har holdt 
din eneste søn tilbage for mig. 

1. Mosebog 22:12 
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mer, ærede pastorer. Den første er at testen har to steps: befalingen om at 
ofre, og befalingen om at lade være. – Religiøse hoveder har som regel 
lettere ved at høre første halvdel end den sidste. Det er som om det ikke 
rigtigt er fromt nok, hvis man ikke splatter blod eller skaber lidelse; går 
imod den almene etik, med andre ord. 
 Den anden er dét tekstmæssige faktum at Abraham ved en anden 
lejlighed – i forbindelse med ødelæggelsen af Sodoma og Gomorra – disku-
terer med Gud og synes at Gud handler uretfærdigt, så han adlyder ikke 
bare stemmen i sit hoved blindt, han siger faktisk af og til fra. 
 Over for Gud? 
 Over for dét mentale fænomen der giver sig udtryk i både stemmer, 
lysfænomener og svævende himmelvæsner. – En mild form for epilepsi 
ville formentlig være en helt fin diagnose. 
 Det interessante ved Kierkegaard i etisk sammenhæng er derfor at 
han faktisk overser Abrahams uenighed med Gud og udelukkende laver 
filosofisk pikspilleri i forhold til underkastelsen. Oprøret mod Gud, af-
visningen af Herrens valg, etikkens sejr over for det religiøse dekret, får 
ingen plads hos Kierkegaard. Eller hos de førnævnte danske præster, for 
den sags skyld. 
 Derfor ville jeg rent personligt ændre noget på 
Kierkegaards rangordning af det æstetiske, det etiske 
og det religiøse, sådan at det religiøse er dét der skal 
overstås. Eller i det mindste kommer til at ligge mere 
som en tone eller en stemning i livet, ikke et styrende 
element.  
 Jeg vil med andre ord placere religionen, så den 
kommer til at høre umodenheden og barndommen 
til. – Et vist mål af barnlighed er slet ikke så dårligt, den skal bare kende sin 
plads. Eller rettere: som voksen skal man kunne anvise den sin plads. 
 Det æstetiske hører så til puberteten, og etikken er en del af dét at 
være et voksent, ansvarligt individ.  
 Som var dét vi talte om i tirsdags med evolutionens epoker og vores udvik-
ling fra barn til voksen? 
 Nemlig. Det religiøse kunne til nød ligge parallelt med det æstetiske 
og etiske. Eller religionen kunne udleves enten æstetisk eller etisk; ureflek-
teret og reflekteret. Men som noget der kan sættes højere end æstetikken i 
forhold til medmennesket, aldrig i livet! – Det var i øvrigt også et side-
spring, dét med religionen.  
 Eller måske var det faktisk meget godt at få med alligevel: hvis vi skal 

Den dialektiske Bygning, han fuld-
førte, hvis enkelte Dele allerede ere 
Værker, kunde han ikke tilegne noget 
Menneske, endnu mindre vilde han 
tilegne sig den selv; skulde han have 
tilegnet Nogen den, var det Styrelsen, 
hvem den dog alligevel Dag for Dag, 
Aar efter Aar var tilegnet af Forfatte-
ren, der, historisk, døde af en dødelig 
Sygdom, men digterisk døde af Læng-
sel efter Evigheden, for uafbrudt ikke 
at bestille Andet end takke Gud 
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vælge os selv som menneskehed, så er vi jo også nødt til at vælge, hvilken 
rolle vi vil give religionen. Skal den overrule forholdet til medmennesket, 
eller skal den være et personligt anliggende som er underlagt de samme 
etiske fordringer som alle andre individuelle valg og gerninger? 
 For en voksen menneskehed vil du sige det sidste? 
 Ubetinget! 
 I kølvandet på Kierkegaard har der naturligvis 
også været andre eksistentialister, og der er Camus 
og Sartre vel de kendteste. 
 Kan det passe at de skrev om nihilismen? Var det 
ikke dem? 
 Præcis. – Og nihilisme er? 
 Der er ikke nogen mening med tilværelsen, der er 
ingen værdier, mål eller sandhed. Alt er relativt og kan 
reduceres til meningsløshed.  
 Sartre nåede frem til at der er valget mellem at handle og at ikke-
handle, gribe sine chancer eller forspilde dem, men ellers er der ikke nogen 
pointe i noget som helst. 
 Camus nåede også frem til at det hele var me-
ningsløst set i et større perspektiv, men han insistere-
de på at så må man skabe mening i tilværelsen. Nihil-
isme er farlig, for den reducerer medmennesket til 
ingenting, og når man først har gjort dét, så er der 
ingen ting i vejen for at slå ham ihjel – eller gøre ham 
til kneppedyr og gulvklud for at tilfredsstille ens egne drifter. Vi er nødt til 
at insistere på at livet skal have mening. Både vores og andres. 
 Substansen i eksistentialismen handler altså om, hvilken etik man 
vælger, og at man er klar over at man har dette valg. 
 Og derefter kan man ikke undslå sig at vælge? 
 Derfor kan vi sige med den globale eksistentialisme at det første 
skridt består i at erkende at vi som menneskehed står i en situation, hvor vi 
er nødt til at vælge. På egne, på klodens og på fremtidige generationers 
vegne. Vi har en etisk forpligtelse over for de børn og unge mennesker som 
allerede er sat i verden og over for alle fremtidige generationer. Og nok så 
vigtigt: vi har rent faktisk en række valg! Der er ting vi kan foretage os, der 
er ting vi kan afstå fra at foretage os, ting som vil afgøre, hvordan kommen-
de generationer vil komme til at leve, overleve og dø på kloden.  
 Men valg betyder også fravalg? 
 

Tilbage til 
eksistentialismen 

Hvis den menneskelige ånd er gennem-
trængt af idéen om det absurde, vil den 
uden tvivl tilstede det tilfældige eller 
uundgåelige drab; men den ville ikke 
kunne acceptere det overlagte mord. 
Over for konfrontationen er mord og 
selvmord én og samme ting, og de må 
antages eller forkastes under ét. 

Hertil svarer, at den absolutte nihilisme, 
den som går ind på at legitimere selv-
mordet, hurtigt ender i det logisk ud-
tænkte mord. Når vor tid har let ved at 
gå ind på, at mord kan retfærdiggøres, 
er det på grund af den ligegyldighed for 
livet, som er nihilismens kendemærke. 

Oprøreren 
Albert Camus, 1951 
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 Dels dét; det er den ene udfordring, og enhver der har været på slan-
kekur ved, hvor vanskelige selv simple valg kan være! – Eller for den sags 
skyld, hvor vanskeligt det kan være for en journalist der sidder med et styk-
ke tørt wienerbrød foran sig en torsdag eftermiddag… 
 Du var bare så led! 
 The pleasure was all mine! 
 Dét betvivler jeg eddermame ikke! – Og så fik du 
oven i købet halvandet stykke wienerbrød ud af det! 
 Det smagte skønt! 
 Den anden udfordring er at vi i det hele taget 
skal erkende at vi er en del af en global menneske-
hed, og at vi som en del af denne menneskehed også 
har globale problemer og et – eller flere – globale ansvar. ”Lokalt” findes 
ganske enkelt ikke længere. ”Nationalt” heller ikke. – Eller: det gør de selv-
følgelig, men de eksisterer ikke uafhængigt af resten af verden længere. De 
globale netværk af alle mulige ting er simpelthen så velforbundne i dag, at 
man ikke kan sætte sig uden for det globale fællesskab. 
 Stop verden, jeg vil af – men det kan jeg ikke? 
 Det har man aldrig kunnet. Men man har kunnet bilde sig det ind, u-
den at det fik de store konsekvenser. Man har også kunnet rejse til en øde ø 
eller det amerikanske kontinent og slippe for den gamle kultur og starte på 
en frisk. Men nu bliver de øde øer oversvømmet, i takt med at havene sti-
ger, og det amerikanske kontinent er så globaliseret som det næsten kan 
blive. 
 Det er altså ikke nok at kaste sig ”ud på de 10.000 favne” som Kierke-
gaard siger – ikke hvis det er vand eller luft der tales om i hvert fald. Måske 
snarere ”ud i de 10.000 favne”: vi er her i kraft af hinanden, og vores fortsat-
te eksistens handler om summen af individuelle handlinger og den etik og 
eksistensform som vi vælger.  
 Det lyder faktisk mere skræmmende… 
 Sådan er eksistentialismen. – Men hvad er så de reelle muligheder for 
at vælge? 
 De er ikke store? 
 Det er jo så spørgsmålet.  
 Hvis vi ikke kan finde ud af at takke nej til noget så simpelt som et stykke ka-
ge, når vi er på slankekur – eller et halvt stykke wienerbrød, når man bliver trukket 
rundt i den filosofiske manege en torsdag eftermiddag – hvordan skulle vi så kunne 
vælge noget som helst – det være sig til eller fra – der er så meget større? 

Det globale 
There is some who say that perhaps 
freedom is not universal. Maybe it's only 
Western people that can self-govern. 
Maybe it's only, you know, white-guy 
Methodists who are capable of self-
government. I reject that notion. 

George W. Bush 
June 16th 2008 

politicalhumor.about.com 
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 Det var ikke venligt gjort, det ved jeg godt. Men 
det var effektiv pædagogik! 
 Og selvom wienerbrødet var skønt, så var det endda 
også knastørt! 
 Men dét kunne du trods alt ikke vide, mens din 
”frie” vilje kæmpede med dit blodsukker! – For slet 
ikke at tale om din ære og selvforståelse som rationelt 
individ. 
 I individuel eksistentiel sammenhæng har vi 
spørgsmålet om den frie vilje: I hvor høj grad kan jeg overhovedet vælge 
mig selv, og hvor meget er jeg bundet af genetik og sociale omstændigheder 
som træffer mine valg for mig? – Hvor meget styrer mine gener, hvor 
indlejrede er diverse memer i min hjerne, og hvor stærke er de memetiske 
netværk jeg indgår i? 
 Kan jeg sætte mig ud over kulturen?  
 Eller blot dine individuelle vaner og almene 
cravings. 
 Alene vores fornøjelsesdarwinistiske arv som 
gør os til salt-, slik- og fedthungrende, sexfixerede, 
magtbegærlige tryghedsnarkomaner, sætter jo visse 
grænser for vores formåen, hvad personlige, frie valg 
angår. Det limbiske system som styrer vores følelser, og som vi deler med 
de øvrige pattedyr, er 160 millioner år gammelt, og det er altså ikke bare 
lige noget man overruler på en formiddag! Det er rå kemi vi er oppe imod. 
Kemi som flyder mellem cellerne i vores kroppe og som definerer, hvilken 
tilstand vores krop og psyke befinder sig i. 
 Dertil kommer så vores flokmentalitet som sætter en effektiv stopper 
for at tænke os om og handle autonomt, når vi står midt i flokken. Især hvis 
flokken begynder at move muscles together eller på anden vis klappe i takt. 
 Puls? 
 Mums! siger vores hjerner! Og kan vi løsrive os?  
 Kan vi løsrive os, når vi frygter, elsker, hader, tilbeder og får fortalt 
saftige historier om, hvem der er farlige, hvem vi skal foragte og fornedre? 
Er det ikke langt federe at finde sammen i grupper, hvor vi ligner hinanden, 
og kan gå og gnubbe os op ad hinanden, og hvor vi kan føle os set, hørt, el-
sket og forstået? Er det ikke bare så meget federe end at omgås folk der er 
anderledes og besværlige, og som ikke forstår mig eller er i stand til at an-
erkende, hvilket fantastisk geni jeg er? 
 Dét kan jo være vanskeligt at være uenig i… 

 

Valgmulighederne og 
den frie vilje 

individuelt 
By scanning the brains of test subjects 
as they pressed one button or another 
- though not a computer mouse - 
researchers pinpointed a signal that 
divulged the decision about seven 
seconds before people ever realised 
their choice. The discovery has 
implications for mind-reading, and the 
nature of free will. 

"Our decisions are predetermined 
unconsciously a long time before our 
consciousness kicks in," says John-
Dylan Haynes, a neuroscientist at the 
Bernstein Center for Computational 
Neuroscience in Berlin, who led the 
study. It definitely throws our concept 
of free will into doubt, he adds. 

New Scientist 
13 April 2008 
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 Men ét er det følelsesmæssige behov for sam-
hørighed og fællesskab. Dertil kommer så som sagt 
alle de memer som ligger fysisk indlejret i vores hjerner. I hvor høj grad kan 
man ændre vaner? I hvor høj grad kan man i voksen alder begynde at op-
føre sig anderledes og ændre på den programmering ens hjerne omhygge-
ligt har bygget op, siden de første synapser begyndte at få orden i verden og 
skelne mellem ”mor” og ”ikke-mor”? Kan man ændre verdensbillede? Hvor 
store chok skal der til, før vi er villige til at forkaste fejlopfattelser og over-
bevisninger som vi har haft i årevis? 
 Hjernen akkumulerer overbevisninger op gennem 
livet, og hvis vi skal overbevises om noget der strider mod 
gammel viden, så skal den gamle viden ”slettes” først? 
 Den gamle viden er fysisk indlejrede synaptis-
ke potentialer i dine hjerneceller. Dét du holder for 
sandhed – eller som dine medmennesker holder for 
sandhed – og finder meningsfuldt, er absolut ikke 
bare luft eller ”ånds-fluff”. Det er hardcore fysik og 
kemi: de stærkeste synaptiske potentialer er dem som vi allerede bruger 
flittigst; vores hjerner favoriserer information som er i overensstemmelse 
med dét vi har lagret i forvejen. Især dét som bruges flittigst i forvejen og 
som dermed er knudepunkt for alt det andet. Derfor er spørgsmålet: Hvor 
stor skal den kritiske masse af ny information – ”modinformation” – være, 
før vi accepterer ny viden og nye vaner? Eller måske i lige så høj grad: Hvor 
forkert eller uanvendelig skal vores gamle overbevisninger og vores gamle 
vaner vise sig at være, før vi er villige til at forkaste dem?  
 Specielt hvis det er knudepunkterne i vores verdensopfattelse? – Det handler 
om ”kritisk masse”?  
 Det gør det formentlig. Og alder: Jo ældre vi er, desto vanskeligere 
har vi ved at skifte holdninger og vaner, for jo flere år vi har nurset de sam-
me synapser, desto vanskeligere er det at ændre på dem.  
 Jeg kunne måske nok godt komme på et par stykker som jeg ikke får gjort kål 
på lige med det samme…  
 Ikke at hjernen i sig selv burde være mindre tilbøjelig til at opgive 
gamle forbindelser og etablere nye, bare fordi man bliver ældre. Tvært-
imod tyder al forskning på at mennesker sagtens kan lære nye ting i en høj 
alder.  
 Dét som jeg tror at det reelt handler om, det er at vi sideløbende med 
al vores anden lærdom – vaner, informationer, erfaringer, holdninger og så 
videre – også opbygger erfaringer med hensyn til at skifte mening i sig selv. 

 

Hvis det er fakta,  
så benægter a fakta! 

Part of a baby’s natural development 
is to realize his separateness. The 
child learns to speak, and, as any 
parent will tell you, the most 
common word in his early vocabulary 
is “no!” The child celebrates and 
enforces his individuality. 

Playing the Future 
Douglas Rushkoff, 1996 
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Har vi gode erfaringer med at lære nyt og ændre vores adfærd, eller har vi 
dårlige erfaringer med det? Den erfaring lagres jo også. Hvis vi er vant til at 
skifte erfaringer, så er vi formentlig også bedre til det i høj alder, end hvis vi 
aldrig har været vant til det. 
 Er vi vant til at være Homo liquens, eller er vi ikke 
vant til at være Homo liquens? 
 Dét i sig selv sætter sig også fysiske spor i hjer-
nen.  
 Der er altså flere ting at tage højde for, når vi 
taler om vores evne til at vælge frit; både vores flok-
mentalitet, vores gamle erfaringer, og vores erfarin-
ger med at skifte vaner og holdninger i det hele taget. Og den fjerde ting er 
så dét vi kan kalde historismen: vi er alle produkt af vores tid og vores 
kultur, og det har vi umådeligt vanskeligt ved at sætte os ud over. 
 Objektiv viden findes ikke, og mulighederne for at handle ”ud over sin tid” er 
stort set ikke-eksisterende? Vi er ikke noget uden hinanden, men vi er heller ikke no-
get uden vores memer og den kultur og det sprog som vi er en del af. De er os, og i 
virkeligheden er det så som så med vores valgmuligheder?  
 Så i hvor høj grad kan vi overhovedet gå imod strømmen, uden at alle 
de andre er begyndt at bevæge sig i forvejen? 
 Den frie vilje er en illusion? – Talte vi ikke om at den frie vilje reelt kun er en 
vetofunktion? Den kan standse en handling som vores hjerne allerede har sat i gang, 
inden vi bliver klarover den, men den frie vilje sætter ikke selv handlinger i gang. 
Den har kun en brøkdel af et sekund til at bremse handlingen, inden vi fører den ud 
i livet? 
 Et ”kognitivt frynsegode” tror jeg vi kaldte den frie vilje i går.  
 Hvad var det han hed, ham hjerneforskeren der fandt ud af det? 
 Libet. Benjamin Libet. Klaroverheden er 300 
millisekunder bagud i forhold til de beslutninger vo-
res synapser og emotioner træffer for os; vi har 300 
millisekunder til at standse en handling. – Vi talte og-
så om det i forbindelse med embodiment: erkendel-
sen er afhængig af kroppens erfaringer, og erkendel-
se er en fysisk proces i hjernen.  
 Og hvad var mottoet i forhold til erkendelse og 
erfaring?  
 Erfaring går forud for erkendelse – kroppen oplever, registrerer og tænker, 
før vi ved, hvad den er i gang med at kaste os ud i? 
 

Humanister i allmänhet och filosofer i 
synnerhet ser medvetandet som det 
som ger människan en enhetlighet – en 
identitet. Därför ser man också 
medvetandets egenskaper hos en 
vuxen individ som i stort sett konstant. 
Men medvetandet är högst föränderligt 
och den enhet som vi som individer 
upplever är till stor del en illusion. 

Den meningssökande människan 
Peter Gärdenfors, 2006 

Libet showed that the conscious 
intention to act appears only after 
a delay of about 350 msec from 
the onset of specific cerebral 
activity that precedes a voluntary 
act. Before a motor act, a specific 
event-related potential, called a 
readiness potential, can be 
recorded from the human scalp. 

A Universe of Consciousness 
Gerald M. Edelman, Giulio Tononi, 

2000 
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 I hvert fald før vi forstår og er klarover, hvad den er i gang med at 
kaste os ud i om 300 millisekunder. Og samtidig er vi kun i stand til at er-
fare og forholde os til ting som vi i en eller anden grad har forudsætninger 
for at erfare, eller som vi måske ligefrem forventer at erfare. ”Forudsætnin-
ger går forud for forventninger som går forud for erfaringer som går forud 
for erkendelse,” kunne man sige. 
 Det er altså for vildt! 
 Ja, for det føles ikke sådan. Vores hjerner er mestre i at skabe illusio-
nen om vores frie vilje. – Og hele vores samfundsorden er bygget op på den 
illusion. 
 For ellers kunne vi ikke stille hinanden til regnskab for noget som helst? 
 Dét ville ikke være godt!  
 Så hellere leve i tryghed under en illusion? 
 Hvilket jo så på sin egen bizarre måde kaster os lige i armene på Pla-
ton og hulelignelsen… 
 Idealismen sidder i hjernen? 
 I enhver betydning af ordene i den sætning, ja. 
Det er vores hjerne der skaber vores oplevelse af ver-
den; brugergrænsefladen – dét som i Platons sammen-
hæng var bagvæggen i hulen. 
 Men den ”virkelige virkelighed” har vi ikke adgang 
til, for den foregår i selve maskinrummet på hjernen, i syn-
apserne? 
 Hvis der overhovedet eksisterer anden virkelighed end synapserne i 
sig selv. Men synapserne i sig selv ”ser” vi jo ikke. Det er synapserne der 
skaber ”os” og dét som ”vi” ser. Synapserne skaber både brugeren og bru-
gergrænsefladen – så hvor vil vi lægge ”virkeligheden”? I synapserne som 
ingen ser, eller i resultatet af dem? 
 Og ”resultatet” er så i virkeligheden blot et konstant interval af 300 millise-
kunder? 300 millisekunders klaroverhed som vi kun har til rådighed for at kunne 
gribe ind i handlinger som allerede er planlagt, men planlægningen i sig selv har vi 
ikke adgang til? 
 Jeg ved ikke, om man reelt kan kalde hjernen og synapserne for ”den 
virkelige virkelighed” eller ”den perfekte idéverden” – ikke i Platons betyd-
ning af ordene i hvert fald – men ellers, ja: dét som foregår i hjernen, er net-
op dét som skaber vores virkelighed, vi har kun adgang til det som en 
løbende 300-millisekunders repræsentation, og det styres af et utilgængeligt 
system ”bag det hele”. 

Idealismen og 
hjernen 

If real is what you can 
feel, smell, taste and 
see, then 'real' is 
simply electrical signals 
interpreted by your 
brain. 

The Matrix, 1999 
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 Men det er jo ikke kun hjernen der har skjulte 
processer. Verden er ikke kun vores hjerne. Der er 
mere end ét maskinrum. Der er maskinrummet i bio-
logien, i klimaet, økonomien, historien, alle mulige 
steder. Der er alle de mekanismer som vi talte om tid-
ligere: kaosteorien, strange attractors, emergente sy-
stemer, faseovergange, skalafri netværk, Elliott-bøl-
ger og kompleksitetens eksponentielle himmelflugt.  
 Men ikke nok med dét! De mekanismer findes 
ikke blot i den fysiske makroverden; i biologien, øko-
nomien, fysikken og så videre. Hvis jeg har ret, så 
styrer de jo også memerne og dannelsen af memplexer. – Og hvis jeg har 
endnu mere ret, så er der en tredje ting de også er herrer over…  
 Hvad? 
 Hjernens processer og dermed erkendelsen i sig 
selv: frembringelsen af bevidsthed og klaroverhed i 
det hele taget. Alt lige fra refleksionsevne til godt humør, skam og kreativi-
tet er styret af samme slags processer som alle de andre naturfænomener. – 
Hjernen er et naturfænomen, så hvorfor skulle den være fundamentalt an-
derledes? 
 Og de processer kan vi ikke løsrive os fra, og dermed 
kan vi kun i begrænset omfang bestemme over os selv – og 
i endnu mindre grad over en hel klode der også ligger under 
for de samme mekanismer? Vi er selv en del af – og udgø-
res af – de samme processer som vi skal forsøge at sætte os 
ud over, hvis vi skal vælge? 
 Plus at kulturen så desuden svinger sig i 
tidspendulerne. – Der var et ord jeg var ret vild med i mandags…? 
 I forbindelse med pendulerne? 
 Puls. Alt liv er puls. Verden er puls. Vækst og kollaps. Udvidelse og 
sammentrækning. Optur, nedtur. Kulturen og biologien er forankret i puls. 
 Der er altså som Platon sagde, en brugergrænseflade som er vores op-
levelse af verden, og så er der nogle mønstre ”omme bagved”. Disse møn-
stre har så afgjort deres egen perfektion, deres egen skønhed, og de funge-
rer også ideelt, men det er ikke en ”verden af perfekte idéer” i Platons 
forstand. Til gengæld er der den konstante puls – og hvad var det du valgte 
at kalde den…? 
 Øh…? 
 Dialektisk…? 

Et kig i 
maskinrummene 

”bag det hele” 
Now that science is looking, chaos 
seems to be everywhere. A rising 
column of cigarette smoke. A flag 
snaps back and forth in the wind. 
A dripping faucet goes from a 
steady pattern to a random one. 
Chaos appears in the behaviour of 
the weather, the behaviour of an 
airplane in flight, the behaviour of 
cars clustering on an expressway, 
the behaviour of oil flowing in 
underground pipes. 

No matter what the medium, the 
behavior obeys the same newly 
discovered laws. 

That realization has begun to 
change the way business execu-
tives make decisions about 
insurance, the way astronomers 
look at the solar system, the way 
political theorists talk about the 
stresses leading to armed conflict. 

Chaos 
James Gleick, 1988 
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 Immaterialisme? 
 Bag ved den erfarede verden og bag vores erfa-
ringer ligger en dialektisk immaterialisme, næsten 
sådan som Marx – og i en vis grad vrøvlehovedet He-
gel – sagde.  
 Men der er ikke et Mål! Der er ikke en forløs-
ning. Der er ikke nogen idealverden som bryder igennem til vores virke-
lighed – til vores erfarede, oplevede og erkendte hverdagsomstændigheder 
– og skaber en ny, perfekt verden, endsige virkelighed. Der er kun dét 
grums, dét konstante gnidder-gnadder og generationernes ufattelige evne 
til at gentage forfædrenes dumhed som vi er vidne til hver dag. Hver-
dagserfaringen bliver ikke brudt af at ”metafysikken” er en konstant proces. 
”Systemet” holder ikke lige pludselig op. Eller skaber grundlæggende 
andre omstændigheder og vilkår, end der altid har hersket for liv på jorden. 
– Og mindst af alt er der et guddommeligt Ego et eller andet sted derude 
der kan gribe ind og lave om på noget! 
 Det eneste der er, er den uendelige proces – eller de uendelige proces-
ser – som vi er en del af: optur og crash, optur og crash, optur, balance og 
crash, optur og crash. That’s it. Øget kompleksitet, dekompleksitet. Igen og 
igen. Med fraktal struktur og opture inden i nedture, nedture inden i opture. 
Og en konstant favorisering af knudepunkterne i de skalafri netværk. Uan-
set, hvilken slags netværk det er. 
 Medmindre vi vælger det anderledes? 
 Forudsat at vi kan vælge.  
 Og det kan vi så ikke? 
 Se, det er her vi skal have fat i Popper. For selv-
om han hverken kendte kaosteorien, Elliott-bølgerne 
eller noget af alt det andet, så er det præcis alle de 
her mønstre det lykkes Popper at argumentere for at 
vi kan løsrive os fra. – I den forbindelse er det natur-
ligvis værd at bemærke at Popper skrev både ”Det 
åbne samfund og dets fjender” og ”Historicismens e-
lendighed” inden Thomas Kuhn skrev ”The Structure 
of Scientific Revolutions” – som handler om hvad? 
 At videnskabelig erkendelse ikke skrider støt og jævnt fremad, og at viden-
skab heller ikke er objektiv.  
 Fordi? 
 Fordi alle forskningsområder har nogle udtalte og uudtalte rammer som man 
forsker inden for, vedtagne normer og vaner som man måske ikke engang er klar-

 

Historicismen er en meget gammel 
filosofisk retning. I sine ældste former, 
som for eksempel i teorierne om byers 
og racers livscykler, foregriber den det 
primitive, teleologiske synspunkt, at 
der bag skæbnens tilsyneladende 
blinde vilje ligger et skjult formål. 

Historicismens elendighed 
Karl Popper, 1957 

Historicismens 
elendighed 

He did this, and was rather startled to 
discover that he had managed to 
create the long-sought-after golden 
Infinite Improbability generator out of 
thin air. 
It startled him even more when just 
after he was awarded the Galactic 
Institute’s Prize for Extreme Cleverness 
he got lynched by a rampaging mob 
of respectable physicists who had 
finally realized that the one thing they 
really couldn’t stand was a smart-ass. 

Douglas Adams 
Hitchhiker’s Guide to the Galaxy 
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over findes. Men så opstår der anomalier – forskningsresultater som ikke passer ind 
– og efterhånden hober der sig så meget op som er fejet ind under tæppet, at man ik-
ke kan holde det skjult længere, og så kommer der for alvor ny erkendelse frem. Fordi 
det gamle paradigme sprænges, og man pludselig kan se at alt dét man har gået og 
foretaget sig indtil da, har været styret af de her ”usynlige” forudsætninger og fæl-
les traditioner.– Hvornår var Kuhn, og hvornår var Popper? 
 ”Det åbne samfund og dets fjender” udkom i 1945, ”Historicismens 
elendighed” i 1957. Kuhn udgav ”The Structure of Scientific Revolutions” i 
1962.  
 Popper argumenterede for videnskabens mu-
lighed for objektivitet med to ting: det ene er at viden-
skaben i modsætning til religionen og det lukkede 
stammesamfund konstant er på jagt efter ny viden der modsiger den gamle. 
– Hvilket er dét Kuhn modsiger. Videnskaben er godt nok fundamentalt 
anderledes end religionen og stammesamfundet, men den er alligevel 
underlagt sine egne blinde vinkler. 
 Det andet argument Popper fremfører, er at for-
skere netop har deres egoer at pleje, og derfor kæm-
per de til sidste blodsdråbe for at påvise deres egen 
forsknings ufejlbarlighed og – hvad der er nok så 
vigtigt – de andre forskeres fejl. Videnskabelig forsk-
ning er en konstant proces med og mod de andre forskere: der er ikke den 
sten som ikke bliver vendt, og i den proces har man – ifølge Popper – 
mulighed for at komme frem til objektiv viden. 
 Og det modsiger Kuhn så også, for det vil altid være 
inden for et givent paradigme at man udkæmper sine kam-
pe? – Dine tidspenduler er den samme slags paradigmer, 
bare ikke for forskningen alene, men for os alle sammen? 
Vi kan heller ikke sætte os ud over den tid og den kultur vi 
er vokset op i? 
 Præcis. Men i et åbent samfund, hvor vi kan udtrykke os frit, kan 
mainstreamkultur og anomalier kæmpe med og mod hinanden, og dermed 
kan der ske fornyelse. 
 Popper mener altså at videnskaben kan skabe 
ny viden og løsrive sig fra gamle tankemønstre, og 
dét argument fører han så over på demokratiet: dét 
er også et åbent samfund, hvor egoerne kappes om at 
få ret og finde løsninger i hinandens selskab. Ligesom 
det videnskabelige miljø ligger det åbne, demokratis-

Two aspects of the method of the 
natural sciences are of importance in 
this connection. Together they 
constitute what I may term the “public 
character” of scientific method. 

First, there is something approaching 
free criticism. A scientist may offer his 
theory with the full conviction that it is 
unassailable. But this will not impress 
his fellow-scientists and competitors; 
rather it challenges them: they know 
that the scientific attitude means 
criticizing everything, and they are 
little deterred even by authorities. 

 
Secondly, scientists try to avoid talking 
at cross purposes. (I may remind the 
reader that I am speaking of the 
natural sciences, but a part of modern 
economics may be included.) They try 
to very seriously speak one and the 
same language, even if they use differ-
rent mother tongues. 

In the natural sciences this is achieved 
by recognizing experience as the 
impartial arbiter of their controversies. 
When speaking of “experience” I have 
in mind experience of a “public” 
character, like observations, and 
experiments, as opposed to experience 
in the sense of more “private” æsthetic 
or religious experience; and an 
experience is “public” if everybody 
who takes the trouble can repeat it. 

The Open Society and its Enemies 
Karl Popper, 1945 
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ke samfund ikke under for religionens eller det lukkede stammesamfunds 
”evige” løsninger. Demokratiet anerkender forandringen som princip – 
demokratiet udspringer af forandringer og er ikke i stand til at overleve 
uden at kunne håndtere forandringer. Det enkelte menneske opfatter 
forandringerne forskelligt og udnytter forandringerne forskelligt, og i 
demokratiet må vi så kæmpe med hinanden om at finde ud af, hvad vores 
kollektive reaktion på forandringerne skal være.  
 I det lukkede samfund, det religiøse eller stammesamfundet, kan man ikke 
omstille sig til forandringer? For ”Sandheden” ligger fast én gang for alle? 
 Og hele verdensbilledet ville kollapse, hvis man anerkendte at gamle 
Sandheder ikke længere var brugbare.  
 Dét der kendetegner de åbne samfund, ligesom de videnskabelige, er 
altså at samfundet, kulturen og alle vores kulturelle udtryk er et midlerti-
digt øjebliksbillede af en gigantisk proces, hvori vi alle bidrager. Med hver 
vores temperament, behov, fatteevne, lyster og meget andet.  
 Og derfor kan der i de åbne, demokratiske samfund som vores – det 
er i hvert fald min forklaring – opstå så mange forskellige og ret deltaljerede 
tidspenduler med ret korte pendulepoker.  
 Der kan opstå flere lag i vores virkelighedsforståelse på grund af demokratiet? 
 Fordi vi alle sammen har vores frihed til at vælge memer, hvor vi har 
lyst til at vælge dem, og i det omfang vi har lyst til vælge dem. Der opstår 
en tidsånd, og den bliver langt mere kompleks end dét jægersamlersam-
fund eller den teokratiske stat, hvor der kun er mulighed for at vælge ét 
memplex morgen, middag og aften. Og i den mangfoldighed af memer, der 
må vi så skændes og kæmpe med hinanden om, hvad der skal være main-
streamkultur og modkultur, det vil sige anomali. De pendulepoker – eller 
paradigmer – som vi har talt om i tidspendulerne, afløser netop hinanden, 
når der er for mange anomalier, det vil sige, når subkulturen, den kulturelle 
modreaktion i tiden, er blevet for stor til at kunne holdes tilbage.  
 Så svinger pendulet, og så er vi klar til ny erkendelse over en bred kam? 
 Men den nye erkendelse er selvfølgelig et produkt af de memer som 
var der i forvejen, for den nye kulturelle epoke er vokset frem som en mod-
reaktion. Så nok kan vi altså ikke som individer sætte os ud over det para-
digme som er gældende – ikke fuldstændigt i hvert fald – men summen af 
”vanartede” erkendelser kan få pendulerne til at svinge.  
 Vi sidder fast? 
 Vi sidder fast i en række mønstre, for vi er skabt af de her mønstre, og 
vi skabes konstant af dem, mønstrene. De er konstante processer, og vi er 
konstante processer selv. 
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 Og dermed bliver så spørgsmålet, om vi som 
individer, som kulturer og som menneskehed kan 
løsrive os fra de mekanismer der former verden, og 
om vi overhovedet selv kan vælge, hvem vi vil være, 
og hvad vi vil med os selv? 
 Kan vi løsrive os fra det ”system” og de mønstre der hele tiden træk-
ker os mod knudepunkterne i netværkene og mod endnu højere kompleksi-
tet; kompleksitet der er så høj at vores verden og dertilhørende virkelighed 
ikke længere giver mening for os – for de løbende 300 millisekunder som vi 
konstant har til rådighed? Kan vi løsrive os fra de systemer der konstant får 
os til at øge den kompleksitet som i sidste ende kommer til at gøre slut på 
mennesket som vi kender det, og som dermed skaber Homo liquens? 
 Ifølge Kuhn kan vi ikke løsrive os. Ifølge Pop-
per kan vi godt. Så længe vi har lov at skændes.  
 Platon, Hegel og Marx overvejer mig bekendt 
slet ikke løsrivelsesspørgsmålet i nogen form, for de-
res spørgsmål er kun ”Hvordan kommer det så til at 
gå?”, ”hvornår indtræffer idealet?”. 
 Ikke ”Hvordan vil vi gerne have det til at gå?”? 
 Som er Cornelius Magnussens spørgsmål, fordi han har læst Kierke-
gaard og Camus og taget dem til efterretning. – For Kierkegaards vedkom-
mende Enten-Eller, vel at mærke, ikke Frygt og Bæven! 
 Og hvad er Cornelius Magnussens svar? 
 Er jeg tarvelig, hvis jeg siger både-og? 
 Ja. 
 Er du sikker på dét? 
 Du vil hellere have at jeg tænker selv? 
 Hvad ville dit svar være?  
 Det ved jeg ikke… Det er jo vildt stort! 
 Sandt. Men dét bliver det jo ikke mindre vigtigt af! Og helt funda-
mentalt er spørgsmålet: Kan vi overhovedet vælge og så også fuldbyrde 
vores valg, eller er vi låst i ”systemet”? 
 Er dét svar ikke også i høj grad et valg? 
 Hvordan? 
 Hvis vi vælger at det kan lade sig gøre, så kan det lade sig gøre. Hvis vi vælger 
at det ikke kan lade sig gøre, eller undlader at vælge, så kan det ikke lade sig gøre? 
 Så hvad siger du; kan det så lade sig gøre? Kan vi løsrive os fra alle 
mekanismerne – eller i det mindste sætte os så meget ud over dem at vi kan 
udnytte dem til vores egen fordel? Kan vi vælge, med andre ord? 

 

Global 
eksistentialisme III 

We’re following the piper 
And we dance beneath the moon for him 
And we dance beneath the moon 
Sub luna saltamus 

He gave them a dream 
He seduced everybody in the land 
The fire in his eyes 
And the fear was a weapon in his hand 
So they let him play  
Play their minds away 

We’re all following a strange melody 
We’re all summoned by a tune 
We’re following the piper 
And we dance beneath the moon 

Andersson / Ulvaeus 1980 
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 I teorien, ja.  
 I praksis? 
 Så skulle vi alle sammen vælge det? – Hvad hvis 
der så var nogen der ikke ville være med? 
 Fortæl… 
 Hvis nogen af os – måske 80 procent – blev enige 
om at vi vil forblive Homo sapiens sapiens på den måde vi 
er vant til, og de sidste 20 procent hellere ville være Homo 
liquens på den fede måde – hvem ville ikke dét? kunne man 
vel fristes til at sige – så skulle de 80 procent forhindre de 
20 i at blive Homo liquens. Så skulle de 80 procent forhindre de 20 procent i at 
forske og udvikle sig og opfinde flere nye og komplekse teknologier som gør dem 
mere intelligente og sundere, raskere og smukkere – og hvad man nu kan finde på – 
bedre golfspillere? 
 Hvordan lyder dét i frøkenens ører? 
 Uheldigt.  
 ”Uheldigt”?  
 Eller umuligt. Eller i hvert fald umuligt uden at gribe til magt på en eller an-
den måde. – Så det har indbygget en eller anden form for diktatur i sig? 
 Og hvis de 80 procent tillod de 20 procent at forandre sig og ikke greb 
ind? 
 Så ville de 20 procent blive mere intelligente, rigere 
og smukkere og alt muligt end de øvrige 80 procent – og så 
ville de komme til at bestemme det hele og kunne udnytte 
flertallet på de 80 procent. 
 Medmindre de 20 procent selv valgte ikke at 
udnytte de 80 procent. 
 Ja-ja, men hvad er sandsynligheden for at dét ville 
komme til at ske? 
 Ser vi et dilemma forude? 
 Det kan man vist roligt sige! 
 Kan vi løsrive os fra dét dilemma? 
 Eller ligger det også indbygget i ”systemet”? 
 Ja? 
 Idealismen er virkelig noget pis!  
 Meget poetisk!  
 Det er sådan et Catch 22? Og samtidig kører det i ring. For hver gang vi be-
slutter os for at sætte os ud over systemet, så kommer vi bare til at stå over for det 
igen. For vi er en del af det, fordi det er fraktalt opbygget, og vi indgår i det, og vi 

For inventor and futurist Ray Kurz-
weil, being human with limited 
intelligence and doomed biology 
was never good enough. So he 
came up with an idea called the 
Singularity - a time when humans 
merge with machines, become 
smart and live forever. From MIT to 
the White House, people either 
hate the idea or can't wait for it to 
happen. So, asks Liz Else, will any 
of us live long enough to see it? 

When will the Singularity arrive? 
By 2045, give or take. We are 
already a hybrid of biological and 
non-biological technology. A 
handful of people have electronic 
devices in their brain, for example. 
The latest generation allows me-
dical software to be downloaded to 
a computer inside your brain. But if 
you consider that 25 years from 
now these technologies will be 
100,000 times smaller and a bil-
lion times more powerful, you get 
some idea of what will be feasible. 
And even though most of us don't 
have computers in our bodies, they 
are already part of who we are. 
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består af det? – Vi kan i virkeligheden slet ikke sætte os ud over systemet uden at 
sætte os ud over systemet?! 
 Og ved du, hvad vi er?  
 Fucked? 
 En prut i en evighed. 
 Men vi er også universet der har erkendt sig selv.  
 Vi er måske den eneste art der ved at vi er her. Vi er universets urstof-
fer der har opnået bevidsthed og er blevet klarover sig selv. I en sådan grad 
endda at vi står på grænsen til at kunne lave det hele om. Vi kan designe liv 
fra grunden. Vi kan beslutte, hvordan liv skal se ud, og hvordan liv ikke 
skal se ud. Vi har skaffet os selv adgang til selve Skabelsen. Vi står med 
nøglen til fremtiden i hænderne, og det er kun vores egne valg og fravalg 
der afgør, hvordan fremtiden kommer til at se ud. 
 Må jeg ikke nok snart komme tilbage og skrive om 
tapastallerkner og dejskrabere igen? 
 Hvis du kan, be my guest! 
 Vi står med andre ord på tærsklen til at blive en 
ny menneskehed, uanset om vi vil det eller ej: enten 
vælger vi at forblive dem vi er, eller også vælger vi at 
se, hvordan det går, og så vil der være en minoritet 
som får uanede muligheder og som forandrer sig til 
noget helt nyt i løbet af de næste 100-200 år. De vil så 
gradvist komme til at bestemme det hele, og efterhån-
den vil der være tale om to forskellige arter. Homo 
sapiens og Homo liquens.  
 Gør det noget? Chimpanserne er vel meget lyk-
kelige, selvom vi er klogere, rigere og mere idérige 
end de er. Vi skal bare lade være med at ødelægge 
deres naturlige miljø og så i øvrigt lade dem være i 
fred. 
 Men det er jo så lige dét vi ikke kan. – Homo liquens sætter Homo sapiens i 
zoologisk have? 
 Det behøver de ikke. De har os på film og som computersimulationer. 
Desuden er Homo sapiens sapiens jo også i stand til at reflektere over sin 
egen ulykke, så det ville være endnu mere uetisk at sætte nogle af os i bur 
end chimpanserne. – Men det kan da ikke udelukkes at de af dine og mine 
efterkommere som ikke opnår at blive manipuleret og forbedret og blive 
Homo liquens på den fede måde, kommer til at tjene som eksotisk fritids-
fordriv for dem der er blevet forbedret. 

What about people who don't want 
to be "trans-human"and merge 
with technology? 
How many people completely re-
ject all medical and health tech-
nology, don't wear glasses or take 
any medicine? People say they 
don't want to change themselves, 
but then when they get a disease 
they will do whatever they can to 
overcome it. We're not going to get 
from here to the world of 2030 or 
2040 in one grand leap; we're 
going to get there through 
thousands of little steps. Put these 
steps together and ultimately the 
world is a different place.  

Ray Kurzweil 
New Scientist, 6 May 2009 
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 Og vi kan ikke vælge det anderledes? Vi kan ikke løsrive os fra processen? – 
Ikke uden at indføre et diktatur der bremser udviklingen? Ligesom Platon forsøgte 
på? 
 Skal jeg være helt ærlig?  
 Ja.  
 
 – Du aner det ikke? 
 Nej. Og jeg har det også udmærket med ikke at kende svaret.  
 Det ville ellers være rart… 
 Er du sikker på dét? 
 Det eneste vi kan gøre – og det eneste jeg har at tilbyde – det er analy-
sen af, hvorfor tingene ser ud som de gør, hvorfor verden udvikler sig som 
den gør, og så må vi insistere på vigtigheden af menneskerettighederne, og 
en etik der beskytter individet og kloden. Og ud over dét må vi så finde ud 
af i fællesskab, hvad vi fra gang til gang skal stille op i den konkrete situ-
ation.  
 Du insisterer på en etik? 
 Ubetinget. Højere kan vi ikke nå. Bedre kan vi ik-
ke gøre det. Og mindre kan vi ikke forlange af os selv.  
 Jeg insisterer på FN’s menneskerettigheder. 
Ubetinget. Beskyttelsen af individet. Ubetinget. Be-
skyttelsen af klima og økologi, ubetinget. Og de di-
lemmaer der opstår mellem individ og klode, må vi 
debattere åbent og frit. Desuden bliver vi nødt til at 
vælge voksenheden og gøre den til en central værdi. 
Hvad regeringer og folkeslag, individer og organisationer og virksomheder 
har lyst til derudover, det må de finde ud af løbende.  
 Cornelius Magnussens ”message to the world”? 
 Du har jo siddet og fisket efter den siden man-
dag morgen. Så hvorfor vente til efter frokost? – Lad 
os lige give ham slamberten en halv time til, men så 
er jeg altså også ved at være frokostklar! 
 Enig. – Du vil elske det! 
 Elske det ligefrem? 
 På din egen brutale måde… 
 Lyder skønt! – Så lad mig lige gøre vores globalt eksistentielle etiske 
grundlag færdigt. 
 Retten skal altid beskytte individet, for frie individer kan danne grup-
per. Men ”frie grupper” giver ikke nødvendigvis plads til individet. Ja, den 

Det globalt 
eksistentielle 

fundament   
But we have to make a choice. Either 
abandon the templates we have been 
using to understand our world and 
restrict our behaviours, or perish in 
an all-consuming apocalypse and hope 
for a divine intervention. 

Whether they follow Claire Prophet 
prophesying the end of the world by 
nuclear disaster or Minister 
Farrakhan predicting a devastating 
race war, many people would rather 
fight, and even die, than switch 
paradigms at this late juncture. 

Playing the Future 
Douglas Rushkoff, 11996 
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fokus der er på individet i menneskerettighederne kommer til at gå imod 
nogle traditioner rundt omkring i verden, men hvis de individer som rettig-
hederne beskytter, ønsker at vedligeholde traditionerne, så har de jo deres 
frihed til dét. 
 Voksenheden handler om at kunne se sig selv 
og sine handlinger udefra og at kunne træffe valg ud 
fra det, så man ikke kun opfylder sine egne behov. 
Den voksne vælger og træffer langsigtede valg som 
ikke blot kommer ham selv men også hans børn og 
andre til gode.  
 Spørgsmålet omkring eksistentialismen i global 
sammenhæng er selvfølgelig, om der gælder samme 
ræsonnement som for individet: Kan man opdage og 
forstå etikken uden også at vælge den? 
 Hvorfor skulle vi ikke kunne dét? 
 Fordi der måske er andre spilleregler, når vi 
skal træffe kollektive beslutninger der er ubekvemme 
og vanskelige. Se bare, hvor svært det er med klima-
et. Alle ved at lokummet brænder – jeg var lige ved at sige: i bogstaveligste 
forstand! – vi ved at problemet er globalt, vi har opdaget etikken, vi kender 
stort set konsekvenserne, og vores børn kommer til at leve med what ever 
beslutning vi træffer. Og alligevel kan vi ikke nosse os sammen til at sætte 
handling bag alle vores fine ord. Fordi vi hver især er bange for at blive 
snydt, så nogle andre får mere ud af vores kollektive aftaler, end vi selv gør. 
 ”Prisoners’ dilemma”? – Ved at samarbejde kan vi 
alle sammen opnå større fordele, end vi kan ved hver især 
at mele vores egen kage? 
 Men det kræver tillid, eller at nogle er villige til 
at være de første til at sætte etikken og principperne 
over deres eget her-og-nu-velbefindende.  
 Men hvem siger at det er fundamentalt anderledes 
end med individer? Vi tænker vel også på vores egne forde-
le før andres og sætter ikke bare sådan lige vores principper 
og etikken over vores eget velbefindende? 
 Jo vi gør. Hvis vi virkelig har forstået etikken og 
taget den til os, og ikke bare payer lip-service. – Det 
er jo dét der er Kierkegaards pointe. Og min. 
 Så måske har vi ikke forstået det? 
 Lad os på vores egen bagvendte måde håbe at 

"The Tragedy of the Commons" was 
an influential article written by Garrett 
Hardin and first published in the 
journal Science in 1968. The article 
describes a dilemma in which multiple 
individuals acting independently and 
solely and rationally consulting their 
own self-interest will ultimately de-
stroy a shared limited resource even 
when it is clear that it is not in any-
one's long term interest for this to 
happen. 
More usually, the phrase does not 
refer to the article per se, but to the 
dilemma itself, typically in application 
to some circumstance to which it is 
thought to apply. Many, perhaps most, 
who use it are not aware of, nor have 
read, Hardin's essay, but are looking at 
conceptually parallel situations. 

Central to Hardin's article is an ex-
ample, a hypothetical and simplified 
situation from medieval land tenure in 
Europe, of herders sharing a common 
parcel of land (the commons), on 
which they are each entitled to let 
their cows graze. In Hardin's example, 
it is in each herder's interest to put the 
next (and succeeding) cows he 
acquires onto the land, even if the 
carrying capacity of the commons is 
exceeded and it is damaged for all as a 
result. The herder receives all of the 
benefits from an additional cow, while 
the damage to the commons is shared 
by the entire group. If all herders make 
this individually rational economic 
decision, the commons will be de-
stroyed to the detriment of all. 

en.wikipedia.org 
September 2009 
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det bare er dét der er problemet, for hvis det er dét, så er der i det mindste 
håb for at vi bliver klogere og en dag kommer til at forstå det. For alvor! – 
Og så er der jo faktisk endnu en ting som man burde kigge på, endnu en me-
kanisme som vi er oppe imod, og som i den grad er afgørende for, om vi 
selv kan vælge vores fremtid eller ej… 
 Hvad? 
 Foragtcentrifugen. Specielt i lyset af Poppers 
betragtninger omkring de lukkede stammesamfund 
og alt, hvad der kendetegner dem: essentialismen, de 
”skjulte ting” bag det hele, bekæmpelsen af åben og fri diskussion, deres 
manglende anerkendelse af individet og ønsket om den totale identifikation 
og kontrol. Og ikke mindst: den magt de her stammesamfund har over os. 
For hver gang vi har afskaffet dem, hver gang vi har indført fornuften og 
afskaffet magien og kulten, så opsøger vi dem jo selv igen, stammesamfun-
dene. I den ene eller den anden form. Religiøs eller politisk. I hvert fald en 
alt for stor del af os.  
 Det religiøse domæne og dumheden kommer vi al-
drig fri af? – Ikke som Homo sapiens sapiens, i hvert fald? 
 Men dumheden er jo i alle domænerne! Måske 
lige med undtagelse af det etiske. Fordi etikken er 
abstrakt på en anden måde end de andre og appelle-
rer til nogle andre følelser. – Interessant tanke, i øv-
rigt: hvis man satte følelser på hvert af domænerne! 
 Hele vejen rundt? 
 Begyndende med religionen og så clockwise: salvelsesfuldhed, mor-
skab, griskhed, materielt begær, nysgerrighed – etikken… alvor? håb? 
 Kedsomhed? 
 Det er der nok mange der ville sige. Netop fordi de opfatter det ab-
strakte som uvedkommende og dermed kedelig. 
 Det er kompleksitetsniveauet der er for højt? Eller som i det mindste plejer 
at være for højt? Det passer ikke til de eksisterende nicher vi har parat, medmindre 
man aktivt sætter sig ud over sine følelsesmæssige behov her og nu? 
 Så vi kan ikke bruge vores spontane følelser til noget, og derfor er det 
vanskeligt at sætte en følelse på etikken. – Har du set Coraline? 
 Animationsfilmen? Nej… 
 Coralines forældre har aldrig tid til Coraline. – 
Ikke noget usædvanligt dér! Men huset de bor i, er 
ikke helt normalt. Om natten er der adgang til et pa-
rallelt univers, hvor alt er spejlvendt, og hvor hendes 

Centrifugen, etikken 
og Popper  

Hvad angår Hitler, bekendte han sig 
uden tøven på een gang til et guddom-
meligt forsyn og til Valhal. 

Gud var i virkeligheden kun et slagord til 
brug ved massemøder og et middel til 
at sætte tonen i vejret i slutningen af 
hans taler. Sålænge han havde heldet 
med sig, foretrak han at betragte sig 
selv som inspireret. Da nederlaget kom, 
betragtede han sig som forrådt af sit 
folk. Noget tredje forekom ikke, som 
kunne have meddelt verden, at han 
nogensinde skullle have følt sig ansvar-
lig overfor et princip. 

Albert Camus 
Oprøreren, 1951 

…tdnevljeps  
Other Mother: 

You know, you could stay 
forever, if you want to. 
There's one tiny thing we 
have to do first... 

Coraline, 2009 
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spejlvendte forældre tilbyder hende al den opmærksomhed som hun ikke 
får i den rigtige verden, blot hun lige accepterer at få sine øjne skiftet ud 
med knapper, sådan som spejlfar og spejlmor og alle andre i spejlverdenen 
har. – Det er i virkeligheden den gode gamle historie om at sælge sin sjæl til 
djævelen. 
 Faust? 
 Præcis. Og det gik som bekendt ikke så godt i længden. 
 Hvis vi nu forestiller os vores foragtcentrifuge, så har den også sin 
spejlvendte tvilling, en skyggeside som vi især kan få øje på, når vi tager 
Popper i hånden og husker, hvad han siger om det lukkede stammesam-
fund. – Hvilke fire principper er det der udgør midten af vores almindelige 
foragtcentrifuge? 
 Retssamfund, humanisme, pluralisme og demokrati? 
 Hvad er modsætningen til hvert af dem?  
 Ikke-retssamfund og i forhold til humanismen… vilkårlighed og tyranni, 
inhumanisme – kan man sige dét? 
 Fordi det er fredag, kan du godt. Man kunne også sige barbari. – De 
to sidste? 
 Racisme og totalitære styrer – fascisme? 
 Lad os sige: retsløshed, barbari, racisme, tyranni. – Herlig cocktail, 
ikke? 
 Mums! 
 Og hvis man så uddyber demokratiet og siger ”fri og åben debat”, 
hvad er så spejlversionen eller modsætningen af dét? 
 Ingen debat? Dogmer og fundamentalisme? 
 Dogmer, fundamentalisme, magi, essentialisme, totalitarisme; hele 
pakken. – Kan du komme på nogle historiske eksempler på den type sam-
fund? 
 Nazityskland. Sovjetunionen. De religiøse samfund? 
 Kan du også finde de spejldomæner som er parallellerne til domæ-
nerne i vores almindelige centrifuge? 
 Hvad?  
 Det var heller ikke den rigtige måde at sige det på.  
 Jeg tænker på de fem af domænerne som går lige i vores følelser: reli-
gion, underholdning, forretning, teknologi og – om end slet ikke i nær sam-
me omfang – videnskab. De har alle hver deres skyggeside, og skyggesiden 
kommer til udtryk i det totalitære system; i stammesamfundet med magien 
og det kultiske fællesskab, med foragten for individet og undertrykkelsen af 
debatten og den kritiske tænkning. 
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 For religionen er det meget nemt at se at den 
let kan blive totalitær eller skabe totalitære, lukkede 
samfund. Det ligger ligesom i selve religionens kon-
cept at man tror på mystiske kræfter og en perfekt 
verden ”omme bag” det hele, og at man affinder sig 
med dogmer der ikke må tvivles om eller diskuteres 
frit. Verden har også set rigeligt med religiøse sam-
fund, hvor alle elementerne af det frie, åbne samfund 
har været trådt under fode, og hvor der i stedet har 
hersket retsløshed, barbari, racisme og tyranni.  
 Pavekirken og Taleban? 
 Protestantismen under hekseprocesserne. For ikke at sige ayatollah-
erne i Iran og sheikerne i Saudi Arabien.  
 Fænomenet underholdning tænker vi mest på 
som Otto Leisner og Monty Python og alt, hvad der 
er godt og rart og ligger derimellem. Men i virkelig-
heden udspringer underholdningsindustrien af di-
verse tempelkulter og gladiatorkampene i det gamle 
Rom: kejserkult og total foragt for individet. De mo-
derne reality shows har næppe anden ”ommebagved-
ideologi” end selve navnet Big Brother, men de vær-
ste af dem er jo reelt totalitære regimer, hvor folk fri-
villigt melder sig til at blive frataget deres normale 
frihedsrettigheder og deres personlige værdighed, og 
hvor reglerne, dogmerne og flokken sættes over de-
res integritet som mennesker.  
 Til spot og fornøjelse for resten af os? 
 Vi er virkelig en charmerende art! Kan vi ikke få lov at leve under et 
totalitært styre, så opsøger vi det i fritiden hjemme på sofaen. – Jeg tvivler 
på at man ville have haft stor succes med Big Brother eller Robinson i Det 
tredje Rige. 
 Eller Paradise Hotel og BFF med Paris Hilton? 
 Det kunne være interessant at vide, om de kører 
i Iran og Saudi Arabien. Jeg ved at der var et rama-
skrig for nogle år siden, da man havde puttet nogle 
unge fra forskellige lande i Mellemøsten i samme Big 
Brother-hus, fordi der så boede ubeslægtede kvinder 
og mænd under samme tag. Men hvor stor interesse 
konceptet i sig selv ville have haft, hvis det så f.eks. 

Religiøst 
stammesamfund 

Frankerne, som tydeligvis har 
forstået, at alt, hvad de har sagt og 
gjort, er blevet rapporteret til Yaghi 
Siyan, har besluttet sig for at 
sætte hårdt mod hårdt. Emirens 
agenter har set dem dræbe en 
mand, grille ham på et spyd og 
spise kødet, samtidig med at de 
højlydt proklamerede, at alle 
spioner, som blev afsløret, ville lide 
samme skæbne. 

Korstogene ifølge araberne 
Amin Maalouf, 1983 

Entertainokratisk 
stammesamfund 

When she appeared on Big Brother 
3 (Jane) Goody became a target of 
ridicule in the British tabloid press 
for displaying a severe lack of 
general knowledge for a British 
native. Goody thought that the 
English city of Cambridge was in 
London. On being told that 
Cambridge is in East Anglia, she 
assumed that to be abroad, and 
referred to it as "East Angular". 

Just before entering the house 
Goody ranked number 25 in a poll 
by heat for the most influential 
person in the world. Her lifetime 
earnings were cited to be between 
£2 million and £8 million by this 
point.  

en.wikipedia.org 
September 2009 
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kun havde huset enten mænd eller kvinder, det ville være interessant at 
vide. 
 Fordi ingen der lever i et overvågningssamfund vil opsøge det frivilligt for 
underholdningens skyld? 
 Det ville immervæk være interessant at finde 
ud af, om det bare er os i de demokratiske samfund 
der finder frivillig indespærring og overvågning un-
derholdende! – Ikke mindst når man tager i betragt-
ning, hvor stort et ramaskrig der lød i vores egen lille 
andedam, da en ung fyr forlod Big Brother-huset u-
reglementeret og fik en sangkarriere ud af det!  
 Men religionen og underholdningen er ikke ene om at have lukkede 
samfund og flittige proselytter på mørkesiden, forretningen har også deres: 
politiske kleptokratier, mafiaer, bander og rockere. 
 Forretningsverdenens svar på barbari og tyranni? 
 Vold, dogmatiske moralkodeks som man ikke 
sætter spørgsmålstegn ved, blind lydighed over for 
lederen, alfahannen – underkastelse.  
 Man siger ikke bare ”Hej Mærsk!” til ”Hr. Møller”. 
– Og alligevel tiltaler det en masse mennesker?  
 Det giver status, adrenalinkick og en plads i hierarkiet. Og hvis man 
er mand og tillige har behov for at opnå alle frynsegoderne uden at behøve 
tænke så meget, så kan man købe en kværn og virkelig vælge at underkaste 
sig et stammesamfund! 
 Inklusive kropsornamentering og bizarre optagelsesritualer? 
 Og har man ikke en moralsk mærkesag og synes det mangler, så kan 
man jo altid finde på en. For sådan at give sine bøllemanerer et skær af legi-
timitet. – Visse fodboldklubber kunne såmænd også udmærket falde ind 
under kategorien: forretningsimperier, kultiske seancer, kollektive ritualer, 
kampråb, dyrkelse af alfahannerne, voldelige sammenstød, og – ikke mindst 
– den kollektive indbildning at ens eget hold repræsenterer noget der er 
finere og vigtigere end dét som modstandernes hold repræsenterer. Magi, 
ligesom i de andre stammesamfund, med andre ord.  
 Du kan bare ikke lide sport? 
 Helt ærligt; de spiller bold, for helvede! Gør 
det for sjov og se glad ud imens, eller get a life!  
 ”Forretningsbanderne” er ikke til alt det der for-
handlingspis, samfundsansvar, retssamfund og tøsesnak! Her er det testo-
steron og action der tæller! – Måske ikke ganske ulig, hvad der af og til fin- 

Christian deltog i TvDanmarks reality-
program Big Brother i 2001. Han forlod 
programmet i protest. Kort efter fik 
han en pladekontrakt. Titelsangen fra 
albummet Du kan gøre hvad du vil 
blev hurtigt en landeplage, og blev 
senere kåret som Årets lytterhit på P3. 

http://da.wikipedia.org 
25-08-2009 

Kleptokratisk 
stammesamfund 

 
…sjakaler… 

Jørn Nielsen 
hells-angels.dk 

HADET 
 

Forside, Tipsbladet 
11. september 2009 
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der sted i toppen af det øvrige erhvervsliv, når etik-
ken forsvinder, og kynismen tager over.  
 Dumhed og finanskrise? 
 Forretningsdomænet har altså også sin mørke 
spejlside. Putins nationalkleptokrati er vel egentlig 
det bedste eksempel på den storpolitiske front. 
 Olieoligarker, drab på journalister, macho-putin til 
hest i bar overkrop og Kalashnikov til ære for fotograferne? 
 Hvad man dog ikke må gribe til af iscenesæt-
telse og ynkelige metoder, når man nu kun er to lorte 
høj! Berlusconi nøjes gudskelov indtil videre med 
plastikkirurgi og ortopædiske indlæg. – Hvad med 
teknologien? Har den sin spejlside? 
 Som… hvad? 
 Findes der et lukket stammesamfund der hyl-
der retsløshed, barbari, racisme og tyranni, og som 
har teknologien som sit omdrejningspunkt? – Tekno-
kratisk stammesamfund, kunne man kalde det… 
 Øh…? 
 Vi skal godt nok over i et lidt lurvet hjørne af socialvidenskaberne, 
men alligevel; hvis jeg siger ”social engineering”…? 
 Kommunismen? 
 Den gemmer vi lidt. Fascismen.  
 Fascismen er drømmen om at bygge det perfekte system, den store 
maskine, hvori mennesket kun er en ubetydelig møtrik. – Og det mærkelige 
er at det i så høj grad er ”møtrikkerne” selv der drømmer om dette perfekte 
system. 
 Men møtrikkerne opsøger det, fordi vores hjerner er bygget til stammesam-
fundet ude på savannen? 
 På samme måde som vi er bygget til at have smag for sukker, salt og 
fede sager. Behovet sidder dybt indlejret i vores gener, hjerner og følelser, 
og det definerer vores kapacitet for at få mening i den verden vi lever i. I 
større eller mindre grad hos hver enkelt af os. Behovet er gudskelov forskel-
ligt. – Og når du nu ligefrem har siddet her og hørt på alt mit ævl i mere 
end fire dage på grund af at jeg engang sagde at vores arkitektur former os, 
ligesom vi former den, hvad kan du så sige om den fascistiske arkitektur? 
 Den er storslået og brutal. Umyndiggørende. Og den reducerer os til ingen-
ting i forhold til det perfekte system. 
 Der er nogen der tegner og bygger det, fordi det understreger deres 

Der er også fremlagt ”dokumentaion” 
for, at polakkerne selv fremrovokerede 
den sovjetiske indmarch. Det sker i 
forlængelse af en proces, startet af 
Putin, som omskriver historien - og 
som gør det ulovligt at anfægte den 
nye version, for eksempel ved at 
sidestille Hitler og Stalin. Det er også 
forbudt at påpege, at afslutningen på 
Anden Verdenskrig førte til ny besæt-
telse af Østeuropa og Baltikum. 

Uffe Ellemann 
berlingske.dk 11. september 2009 

Teknokratisk 
stammesamfund 

Thus the formula of the fascist brew is 
in all countries the same: Hegel plus a 
dash of nineteenth century materialism. 

The Open Society and its Enemies 
Karl Popper, 1945 
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magt og masserer deres ego. Men der er jo altså også alle os andre fjolser 
som stiller os op foran templer og søjlehaller, på gigantiske pladser med 
obelisker i midten, eller ved umenneskeligt brede boulevarder og tænker: 
”h-Årh, det er stort!” 
 I åndeløs ærefrygt? 
 Hvem kan undgå at blive slået og betaget af byggeri der gør os små? 
Det går lige ind! 
 Fordi det er bygget til at gøre det? – Ligesom templerne? Sagde du ikke noget 
om dét i går? 
 Gennem århundrederne har vi forfinet arkitekturen i vores templer, 
så de i stadig højere grad skabte den følelse af underdanighed i os som hø-
rer sig til, når man står over for en guddom. Vores religiøse arkitektur er 
blevet specialiseret til at skabe bestemte stemninger. Det være sig de gotiske 
katedraler, hinduistiske guldbelagte templer, eller islams moskeer med 
kupler og arabesker.  
 Fascismen og alverdens tyrannier har så taget arkitekturen til sig og 
har brugt den til at skabe de samme slags følelser i os. – Dét er fascismen 
selvfølgelig ikke ene om! Både bankerne og forsikringsselskaberne har tra-
ditionelt bygget deres hovedkontorer på samme måde: intimiderende og 
umyndiggørende, så man ikke skulle gå og forestille sig at man som kunde 
havde større ret til sine egne penge, end banken og forsikringsselskabet hav-
de, og kommunismen var ikke anderledes. – Og med disse ord: lad os se på 
det sidste domæne i den spejlvendte centrifuge. 
 Det videnskabelige domæne? 
 Marxismen – og dermed kommunismen – vil 
jeg vove at påstå, lokker folk til sig med sit skin af vi-
denskabelighed og i en vis grad løgnen om en etik. 
Eller rettere: folk med hang til pseudovidenskab, 
akademisk mumbo-jumbo og kollektivisme, og som 
tillige gerne ser sig selv som retfærdighedens sande 
forkæmpere, de finder hele pakken her. Kommunis-
men taler stringent og akademisk ud fra Marx’ skyg-
geforskning, og ud over at postulere at den er viden-
skabelig, så lover den også lighed blandt mennesker, 
fred, idel lykke, grim kunst og smukke solopgange. – 
Der vil ganske vist være opofring og lidelse først, 
men SÅ kommer belønningen! I form af det klasseløse samfund. Og da skal 
alverdens udbyttede folkemasser vederkvæges, smide godsejerne på por-
ten, og løses af kapitalismens lænker! 

Marxistisk 
stammesamfund 

Mennesker, der opbygger samfundsmo-
deller ad teoretisk vej, er intellektuelle 
– stort set fremtrædende medlemmer, 
men ikke desto mindre medlemmer, af 
vidensklassen (den klasse af menne-
sker, der ”står for produktionen og di-
stributionen af symbolsk viden”). I deres 
egenskab af intellektuelle tager de del i 
en specifik form for produktiv praksis, 
der konstituterer en eksistensmodus, 
en position i forhold til resten af sam-
fundet, en forståelse af deres egen rolle 
og et sæt af ambitioner (et idealiseret 
billede af denne rolle), der er deres og 
kun deres. 

Frihed 
Zygmunt Bauman, 1988 
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 Halleluja! 
 Praise Karl Marx and leave your brain by the entrance, please! 
 Men hvis vi lige tager underholdningen til side 
et øjeblik, så er det interessant at de her fire former 
for lukkede samfund – de religiøse, de macho-klepto-
kratiske, de fascistiske og de kommunistiske – på den 
ene side foragter hinanden og ikke har nogen som 
helst tilfælles i deres medlemsskarer, og på den anden 
side i så høj grad ligner hinanden og deler de ”værdi-
er” der er den absolutte modsætning til det åbne, frie, 
demokratiske samfund. De kan på den ene side ikke 
udstå hinanden, og samtidig er de fuldstændig ens, i 
den forstand at de på hver deres måde er stammesamfund som er afhæn-
gige af fjendebilleder og essentialisme for at kunne overleve.  
 Også banderne og mafiaen? Hvad har de af ”skjult virkelighed omme bag det 
hele”? 
 De har det ikke i nær samme grad som de andre, indrømmet – det 
skulle da lige være penge – men de har utroligt stærke interne moralkodeks 
som i deres egen fantasi legitimerer deres adfærd, og som er basis for hele 
deres blinde lydighed over for lederen. – Indtil de ser deres snit til at slå 
ham ihjel og selv sætte sig i hans tronstol. Og så har de naturligvis ”broder-
skabet” den udtalte eller uudtalte ”hellige” ed over for hinanden: ordet som 
binder hele stammen sammen, og som det koster livet at bryde.  
 Men hvad jeg egentlig vil sige med det her, det 
er at alle fire domæner – og for den sags skyld under-
holdningsbranchen – har en forrygende evne til at 
fungere som tossemagneter. Selv for hyperintelligen-
te tosser. ”Begavelse ingen hindring” kan man sige.  
 Anlægget for underkastelse, trangen til at re-
gressere tilbage i barndommen og søge tilbage i ”para-
diset” med Far der bestemmer det hele, med de mys-
tiske kræfter og med de færdige svar som ikke står til 
diskussion, tiltaler mennesker på tværs af intelligens. 
Det handler om nogle følelser der vedrører noget helt 
andet, og det er nogle følelser og anlæg som vi har 
med os, og som altid vil være med os. 
 Medmindre vi manipulerer med os selv, så vi ikke har de tilbøjeligheder læn-
gere? 
 Planlæg og implementer lige dét uden at udvikle et totalitært system! 

Magnater og 
magneter 

Interest in the idea of a herd mentality 
has been renewed by work into mirror 
neurons – cells that fire when we per-
form an action or watch someone 
perform a similar action. It suggests 
that our brains are geared to mimic 
our peers. “We are set up for “auto-
copy””, says Psychologist Jonathan 
Haidt. 

New Scientist 
7 February 2009 

Det infantile 
samfund 

»Jeg er imod våben, men jeg kan godt 
lide et system, hvor man er neutral, 
når man har uniform på. Hvor man alle 
sammen er ens, og man retter sig 
efter en ordre. Og jeg var glad for, at 
der var plads til mig,« siger Maria 
Mawla. 

Jeg er ikke fundamentalist 
berlingske.dk 
24. juli 2009 
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 Med de hjerner vi har, og med vores trang til 
animisme, myter, overtro og ting der giver følelses-
mæssig mening frem for måske at have nogen som 
helst rimelig sammenhæng med fakta, så vil der altid 
være en del af os der søger mod de stammesamfund 
og dominerende alfahanner der nu byder sig til på et 
givet tidspunkt.  
 Jeg siger med andre ord at der er tale om fun-
damentalt samme fænomen, når Europas ungdom i 
20’erne og 30’erne sværmede for fascismen og nazis-
men, når deres børn sværmede for Marx, Mao, Che 
Guevara, Fidel Castro og Pol Pot, og når en del af 
Mellemøstens og Europas unge fristes af islamismen 
i dag. De lider af den samme rædsel for moderniteten, stammesamfundets 
opløsning og demokratiets uforudsigelighed og pluralisme som Platon led 
af. – Og det er selvfølgelig i høj grad også det samme der er på færde, når 
den ekskluderende og xenofobiske nationalisme griber om sig. Der, hvor 
ideologierne og religionen er forsvundet, er der ikke andre meningsfulde 
stammesamfund med usynlige kræfter og følelsesmættet mytologi at gå til.  
 End nationen? 
 Man kan selvfølgelig sagtens være nationalt 
begejstret uden at være afhængig af at vende tilbage 
til barndommens gyldne paradis med Fars dogmer 
og evige sandheder. Forskellen ligger i, om nationa-
lismen også er en essentialisme; om man tillægger sin 
egen nation særlige skjulte kræfter eller værdier som 
er hævet over andre nationer. Gør man dét, så er vi 
på vej ud på Platons skråplan. 
 Hører jeg en adresse på dine national-essentielle 
spekulationer? 
 Dét må du fuldstændigt selv om! Jeg siger bare, hvad jeg har fået ud 
af at læse Popper og se mig omkring i den verden som jeg gerne vil have en 
tryg og berigende alderdom i. – Er dét for meget forlangt? 
 Nej, det er vel meget rimeligt.  
 Og forudsætningen for at jeg kan få mit ønske 
opfyldt, det er at vi samles om værdierne i det frie, 
åbne samfund: retssamfund, humanisme, pluralisme 
og demokrati. Og Menneskerettighederne. Religion, 
forretningsverden og videnskab må vælge at ville det åbne, frie samfund. 

 

- Jeg tror, tendensen er, at man 
bliver mere og mere fokuseret på 
sig selv, og at det er okay, at man 
som topleder ikke sidder på toppen 
og skal styre det hele selv. Man 
hører, at Don Ø har en indisk 
guru, og i dag accepterer vi ting, vi 
ikke helt ved hvad er, hvis det bare 
hjælper os. Jeg blev simpelthen så 
glad indeni, da jeg for halvandet år 
siden havde seks topchefer fra en 
midtjysk finanskoncern liggende 
og meditere på mit gulv på et 
spraglet tæppe. Selv når vi kaster 
os ud i noget vanvittigt, er vi jo 
bare blevet klogere på os selv, når 
vi lægger hovedet på puden om 
aftenen, siger Mette Bertelsen. 

Ledere lader sig guide af overtro 
erhvervsbladet.dk 

14. august 2009 

Derimod søger godmodige entu-
siaster, tyskhedsforkæmpere af 
blod og frisindede af refleksion vor 
friheds historie hinsides vor historie i 
de teutoniske urskove. Men hvor-
ved adskiller vor friheds historie sig 
fra vildsvinets friheds historie, hvis 
den kun findes i skovene? Det er 
desuden bekendt: som man råber i 
skoven, så får man svar. Altså fred 
være med de teutoniske urskove!  

Bidrag til Kritikken af den hegelske 
retsfilosofi 

Karl Marx, 1844 

Hvad så? 1 
It seems as if historicist ideas easily 
become prominent in times of great 
social change. 

The Open Society and its Enemies 
Karl Popper, 1945 
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Også når det er irriterende og besværligt eller går imod ens umiddelbare 
lyst til at afprøve grænserne eller slænge sig i sofaen og have det bekvemt. 
Forretningen må ikke udvikle sig til kynisme og droppe etikken. Videnska-
ben må ikke blive arrogant og glemme sin forpligtelse til at oplyse og give 
os sjove oplevelser. Religionen må ikke dyrke dumheden og fornægte den 
idérigdom som er i det øvrige samfund. Underholdning, teknologi og etik 
er værktøjer som alle tre domæner er nødt til at anerkende og betjene sig af. 
– Og de tre har i øvrigt nøjagtigt de samme pligter! 
 De der arbejder med underholdning, teknologi og etik, må lige stram-
me sig lidt an og tænke over, hvordan de er med til at påvirke retssamfun-
det, humanismen og pluralismen. 
 For alternativet er at der er et af domænerne fra spejlcentrifugen som 
vinder momentum og erstatter retssamfund, humanisme, pluralisme og de-
mokrati med retsløshed, barbari, racisme og tyranni. Kommunismen så ud 
til at have fået dødsstødet, men hvem ved om den stikker sit grimme fjæs 
frem for fuld styrke endnu en gang? Fascismen i sin rene form er vi vist 
kommet af med for good, men kleptokratiet trives storartet i Rusland, og 
den bliver bakket op af nationalisme og machismo.  
 Og så er der også teokratierne med deres religiøse fordummelse? 
 Og dem bliver vi aldrig færdige med. De vil altid være der. Måske vil 
vi få dem udmanøvreret som politiske styrer, måske vil verden en dag blive 
til fulde demokratisk, men trangen til stammesamfundet vil altid være der. 
For det er stammesamfundene der har skabt os. Det er livet i stammesam-
fundet der har bygget vores hjerner og skabt vores helt basale behov. – Det 
er interessant med Coraline, i øvrigt, at historien er så præcis som allegori 
på alt dét vi har siddet og talt om med de to foragtcentrifuger… 
 Hvordan dét? 
 Lej den på DVD og find ud af det. – Men det er selvfølgelig også en 
gammel, arketypisk historie i nærmest krystalliseret form.  
 Nå, spørgsmålet er selvfølgelig så, i hvor høj 
grad vi kan løsrive os selv fra vores behov for de her 
stammesamfund, og i hvor høj grad vi kan skabe al-
ternative, ufarlige stammesamfund som tilfredsstiller 
vores urbehov, men som ikke risikerer at bevæge sig 
om på skyggesiden, og som derfra kan vinde momen-
tum og komme til at true det åbne, frie, demokratiske 
samfund. Og svaret hænger sammen med svaret på 
det helt overordnede spørgsmål: Kan vi selv vælge 
vores fremtid? 

Kan vi løsrive os? 
I Tyskland, hvor det praktiske liv er 
lige så åndløst, som det åndelige 
liv er upraktisk, har ingen klasse i 
det borgerlige samfund behov for 
og evne til at gennemføre den 
almindelige frigørelse, førend den 
bliver tvunget dertil af sin umiddel-
bare situation, af den materielle 
nødvendighed, af sine lænker selv.  

Bidrag til Kritikken af den hegelske 
retsfilosofi 

Karl Marx, 1844 
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 Eller er vi låst fast i en række processer, systemer og tilbøjeligheder? Fra tids-
pendulerne og kompleksiteten til foragtcentrifugerne? 
 Og jeg siger – nej, jeg insisterer på! – at vi er i stand til at løsrive os! 
Hvis jeg ikke troede på dét, kunne jeg lige så godt lægge mig ned og dø! 
Først som sidst. Hvis vi vælger muligheden for at bryde fri af det evige sy-
stem – og det er vitterligt et evigt system – så har vi den også. Muligheden 
for at bryde fri af systemet, netop deri ligger menneskets frihed. Og vi er 
generationen med viden og erfaring til at gøre det. 
 Hvorfor lige netop os? 
 Og alle andre efter os. Fordi vi har muligheden for selvrefleksion i en 
grad ingen har haft før os. Fordi vi har muligheden for at vide alle de her 
ting og forstå dem. Fordi vi er klarover dem, ganske enkelt. Og fordi men-
neskeheden er ved at blive voksen! 
 Som barnet er låst i sine drifter, og teenageren er låst i altid at være en 
modreaktion til noget andet, så har vi som voksen menneskehed mulighe-
den for at reflektere over, hvem vi gerne vil være, og vi har også – som alle 
voksne mennesker i et frit og åbent samfund – muligheden for at vælge det.  
 Vi er bundet til kloden, og vi er bundet til processerne. Processerne er 
i os, vi er af dem, vi skabes konstant i de evige processer. Vi er selv summen 
af processer, og vi er selv en proces. Men vi er noget de andre processer ik-
ke er: vi er selvrefleksive processer der kan vælge at sætte sig ud over ”sy-
stemet”. Vi har eksistentiel frihed, når vi først opdager det og vælger det.  
 Men det gør vi så bare, eller hvad? 
 Nej, det gør vi jo så nok ”ikke bare”. For det gør ondt, og det er be-
sværligt. Fordi det kræver en indsats. Det kræver oplysning og omtanke, og 
det kræver at vi vitterligt kan afkode systemerne og få et free ride på dem. 
Vi skal jo netop ikke gå imod systemerne, vi skal udnytte dem til vores for-
del, så vi kan få de rige og meningsfulde liv som gør os glade, trygge og 
frie.  
 ”Hip-hurra og paradis forude”? – Det er alligevel den evige ”forløsning” du 
er ude efter? 
 Det var dog utroligt som hun sidder der og er ironisk! Kan man nu ik-
ke engang ønske sine medmennesker lykke og velstand, uden at man skal 
gøres til grin? 
 Det kommer vel an på om du også kan gå på vandet. – I virkeligheden gør jeg 
jo bare dét du siger at vi skal: reflekterer. For dét du siger – kernen i dét du siger – 
lyder præcis som det kommunistiske ævl jeg fik tudet ørerne fulde af som barn. Det 
er meget muligt at man ikke kan være skolastiker eller dialektisk immaterialist uden, 
men det bliver det jo ligesom ikke bedre af! 
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 Hvad ville så være bedre? At skrive om tapastallerkner og dejskrabe-
re? Er dét det højeste en veluddannet kvinde med 20 års skolegang kan sig-
te efter? 
 Forventer du at jeg bliver sådan en ”Cornelius Magnussen-profet” som skri-
ver om det her i stedet for sko og cappuccinomaskiner? 
 Er det ikke derfor du er blevet siddende, måske? Hm? – Hvad siger 
du til noget frokost? Jeg synes efterhånden at de fysiske behov begynder at 
overstige principperne om at spise i frihed! 
 Så meget for at ”løsrive sig fra systemet”! 
 Sandt. Slave af sine fysiske processer er man jo! – Men i det mindste 
er jeg klarover det! 
 Men reelt: Hvad nytter dét? Så er du jo bare klarover dit slaveri. Er dét 
bedre? 
 Jeg tror du skal have noget at spise lige nu! Og så vil jeg i øvrigt godt 
ned og sige et par borgerlige ord til den ærede Hr. Overlægens sekretær og 
høre, om ikke den højvelbårne kvaksalver kunne tænkes at nedlade sig til at 
huske en udskrivningsaftale!  
 Skal jeg gå ned og hente tallerkner og bestik imens, så? 
 Du skal helt afgjort gå ned og hente tallerkner og bestik, så! – Jeg for-
venter et veldækket frokostbord, når jeg kommer tilbage. 
 Javel, hr. kaptajn! 
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∆ΙΑΨΑΛΜΑΤΑ XXVI  
 
 
 
Hver gang man kigger ned i maskinrummet, er Gud gået. Og hvis man er 
heldig, ligger manualen fremme. Men for det meste må man bare konsta-
tere, at systemet kører. 
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 Så er der serveret! 
 Leverpostej med remoulade og ristede løg – og Nutellamadder! 
 Og… 
 Røde sodavand! – Dét er eddermame det ulækreste måltid, jeg har set 
i lang tid! Det er vidunderligt! 
 Det skulle jo have været velkommen-ud-måltid… – hvad sagde sekretæren i 
øvrigt? 
 At fjolset har ringet tilbage, han kommer ind senere og ordner papir-
arbejdet. 
 Så du bliver udskrevet i dag? 
 Inshallah! 
 Nogen forklaring på, hvorfor han havde glemt det? 
 Ikke et ord. – Har du også haft dannebrogsservietter med? 
 De lå nede i opholdsstuen. Lige pludselig syntes jeg at de ville passe enormt 
godt til menuen. – Apropos stammesamfund… 
 Og leverpostej… 
 Siger dét ikke en del om, hvad der er sket med nationen på det sene-
ste?  
 Dannebrog er ikke, hvad det har været! 
 Der er et princip som jeg altid har arbejdet efter, når jeg skrev både re-
klamer og fjernsyn – sæt dig ned, for pokker, tøs! 
 Ja. – Spis! 
 Tak. – Må man få postejen?  
 Her. 
 Tak. – Det er dét princip jeg kalder ”Den indre selvfølgelighed”. Hvis 
et projekt, et manuskript, en idé, en film, en tv-serie – whatever – har en in-
dre selvfølgelighed, så holder det!  
 Hvordan? 
 Her; giv mig den, så skal jeg åbne den. 
 Tak. 
 Indre selvfølgelighed er, hvis man får en god kunstnerisk idé, og når 
man får den, så siger man ”Ja, selvfølgelig!” – med udråbstegn! Og når man 
bagefter ser den i kontekst med resten af værket, så tænker man også ”Ja, 
selvfølgelig!” 
 Det er ikke det samme som indre forudsigelighed. Men det er den dér 
udefinerbare oplevelse af at når man kigger på hvert enkelt ”element” i 
frembringelsen – og et element, det kan være en skuespiller, det kan være 

Indre selvfølgelighed 
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genren, et stilistisk citat, den by det foregår i eller underlægningsmusikken 
– så bibringer de enkelte elementer hinanden noget ekstra, så helheden bli-
ver større end summen af enkeltdele. Tingene går op i en højere enhed, men 
indtil man fik øje på den enkelte idé, kunne man ikke have forudsagt den. 
 Et ”selvfølgeligt” men ikke ”forudsigeligt” element kan for eksempel 
være en skuespiller som bliver castet virkelig originalt; med et twist, på en 
eller anden måde, så man får følelsen af at hvis man gjorde det anderledes, 
så ville helheden blive berøvet mere end den enkelte del. – En slags kunste-
risk kaosteori, kan man næsten sige.  
 Kan du give et eksempel? 
 John Travolta i Pulp Fiction. Den idé kunne man ikke have konstrue-
ret sig frem til ved at sidde og tænke igennem: ”Hvilken afdanket skuespil-
ler kan vi give et comeback med slikket pomadehår, så folk tænker 
”Wow!”?” Den idé må være opstået spontant, måske endda som en joke i 
forbindelse med visualiseringen af dansescenen, og pludselig, når idéen 
først er der og bliver holdt op i forhold til alle de andre elementer i filmen, 
så tænker man halvoverrasket: ”Ja, selvfølgelig!”. Pludselig kommer alt 
andet til at stå i et nyt lys, på grund af denne ”selvfølgelige” idé. 
 Men det er ikke det samme som forudsigelig, for så ville overraskelsen ikke 
være der? 
 Idéen med John Travolta må have været lige så overraskende for Ta-
rantino, da han fik den, som den var for os andre, da vi så filmen. Men val-
get gav dyb mening og bandt hele projektet sammen og gjorde alle delene 
indbyrdes ”Ja, selvfølgelig!-e” i forhold til hinanden. – Og dannebrogsser-
vietterne… nå ja, det var bare denne her følelse, sammen med remouladen, 
Nutellaen og sodavanderne. 
 Det er ikke blot frokost, med andre ord. Det er kunst? 
 Fra en reflekterende livsstilsjournalist. – Jean Connery i rollen som In-
diana Jones’ far var også en ”indre selvfølgelighed”. – Må jeg få remoula-
den, i øvrigt? 
 Værsgo. – Fordi Jean Connery slæbte en masse konnotationer fra James Bond 
med over i Jones Senior, og Travolta havde bagagen med fra Saturday Night Fever? 
 Connery, Travolta, leverpostej og dannebrogsservietter: indre selvføl-
gelighed!  
 Nå, men det var jo egentlig ikke dét jeg havde tænkt mig at vi skulle 
tale om. 
 Hvad så? 
 Vi har været igennem processerne, hypoteserne, Popper, den globale 
eksistentialisme og foragtcentrifugen, både i dens oprindelige form og i 
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skygge-udgaven. Så nu tror jeg at det vil være meget godt at få på plads, 
hvorfor mennesket ikke bare er et underkastelseshungrende flokdyr. For 
det er jo kun den ene side af os.  
 Vi er et både-og? – Selvom du ikke kan ignorere tran-
gen til frokost? 
 Vi søger både frihed og tryghed, nyheder og 
det velkendte, det åbne og det lukkede. Sådan er det 
at være menneske, og spørgsmålet er derfor: Hvilke 
ting i os selv er det vi skal satse på? Vi er jo ikke 
”dømt” til et evigt liv i underkastelse som anonyme 
massemennesker. Vi kan være så meget andet! Så 
meget mere! Sammen, ved siden af hinanden og på 
samme tid.  
 ”Menneskets potentialer” med andre ord? 
 Det kan du godt kalde det. ”Alle de ting, vi er gode til.”  
 Underforstået: åbne, frie samfund er gode, lukkede stammesamfund er dårlige? 
 Se, dét fik jeg jo rodet mig selv ud i det dér, det 
kan jeg godt høre! 
 Oprindelige stammesamfund er ikke ”ikke-
gode”. De kan sagtens være gode. Der behøver ikke 
at være noget i vejen med dem som sådan. Deres 
”styreform” er velegnet til deres flokstørrelse på 50-
200 personer, og der er nogle værdier i den form for grupper som man ikke 
skal se ned på. Men når samfundet vokser over en vis størrelse, så slår 
stammesamfundets memer og verdensbillede ikke til. Så må der åbnes op, 
individet må få større individuelt ansvar – individet på blive til, simpelthen 
– og kulturen er nødt til at forandre sig. Hvis ikke, er der kun undertryk-
kelse som mulighed. 
 Som så opstod i form af religionen?  
 Det kan man godt sige. Men måske handler det 
i virkeligheden om at man som menneske kun kan 
have ”magt” over eller direkte indflydelse på netop 
så mange mennesker som der var i jægersamlersam-
fundene: 50-200 stykker. Det var dét antal som det i 
de oprindelige samfund var nødvendigt at kunne 
manipulere med ved sin personlige tilstedeværelse 
som shaman eller stammehøvding, og det svarer vel 
også meget godt til, hvor mange mennesker vi hver 
især magter at påvirke direkte i løbet af vores liv uden brug af andre kom-

Menneskets 
potentialer 

I stedet for at forsøge at føre vore so-
ciologiske overvejelser tilbage til psyko-
logiens tilsyneladende sikre grundlag, 
kunne vi sige, at den menneskelige 
faktor netop udgør det ultimative 
usikre og uberegnelige element i 
samfundslivet og inden for alle sam-
fundsinstitutioner. Det er faktisk det 
element, som til syvende og sidst ikke 
kan kontrolleres af institutioner (hvad 
Spinoza var den første til at indse) 

for ethvert forsøg på fuldstændigt at 
kontrollere det må nødvendigvis føre 
til tyranni, til at magten helt og aldeles 
kommer til at afhænge af den menne-
skelige faktor, eller på nogle få men-
neskers – eller bare ét menneskes – 
luner. 

Historicismens elendighed 
Karl Popper, 1957 

En begrænsning med 
muligheder 

The animal evidence supports the idea 
that adaptations for leadership and 
followership tend to evolve in social 
species. In humans, they were 
probably further shaped by our unique 
evolutionary history. There were three 
distinct stages in human development 
where the nature of leadership altered 
to reflect cultural and social changes. 
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munikationsværktøjer, end vi er født med. – Det vil sige sprog og krop. 
 Men hvis flokken er større end 200 personer, 
og man som leder skal skabe konsensus i flokken, så 
er man nødt til at bruge vold. Eller også skal magten 
distribueres ud på anden måde. Individerne skal træ-
de i karakter som individer, og så skal alle i en konstant proces opveje deres 
interesser i forhold til hinanden. – Som jo reelt er dét demokrati handler om. 
 I en jægersamlergruppe kan man skabe konsensus 
gennem ritualer og magi, simpelthen fordi der ikke er flere 
mennesker, end at de alle sammen kan ligge under for den 
samme kultiske suggestion? 
   Det var vel egentlig ikke dét jeg sagde, men 
det var nok ret tæt på dét jeg mente.  
 Og selvom flokkene voksede i størrelse, og der opstod 
kæmpe ringmurede bysamfund rundt omkring i verden for 5-10.000 år siden, så 
ville shamanerne og stammehøvdingene ikke give magten fra sig, og derfor blev de 
tyranner? 
 Indtil litteratur, filosofi, videnskab og tænkning 
havde skabt reflekterende, selvklarovre individer der 
ikke ville finde sig i at være undertrykt og umyndig-
gjorte. – Og ja, det tog så rundt regnet 5-10.000 år 
første gang og små 2.000 år anden gang, og der er 
stadig store dele af verdens befolkning der lever 
under magi og vold. 
 Men det betyder så at vi altså hver især er ud-
styret med vores ”200-personers påvirkelses-sfære” – 
eller hvor meget det nu er. Vi påvirker hinanden! Det 
har vi alle dage gjort, og nogle har naturligvis gjort 
det bedre end andre og påvirket flere mennesker end 
andre; nogle er mere karismatiske end andre. – Hvad 
betyder ”karisma”? 
 Altså ordets oprindelige betydning? Ingen aning! 
 ”Ynde” eller ”nådegave” – magi igen! 
  Men netop evnen til at påvirke hinanden er ét af vores potentialer: vi 
er ikke bare passive modtagere af kommunikation der kun går én vej. Vi er 
selv tænkende og kommunikerende aktører som påvirker andre. Der ligger 
en ”magt” i enhver af os som vi kan udnytte klogt eller dumt, og det sidste 
er altid vores eget valg. – Selvfølgelig er der hele vores diskussion om den 
frie vilje, men den gælder jo også alle de andre mennesker omkring os. Det 

The first and by far the longest phase 
extended from the emergence of the 
genus Homo, around 2.5 million years 
ago, until the end of the last ice age 
about 13,000 years ago. 

Natural selection for certain successful 
strategies of leadership and follower-
ship during this long era is likely to 
have shaped the distinctly human 
leadership psychology we still have to 
this day. Throughout this time, our 
ancestors probably lived in semi-
nomadic, hunter-gatherer bands of 
between 50 and 150 mostly related 
individuals. 

Their lifestyle is widely thought to have 
resembled that of today's hunter-
gatherer societies such as the Kung 
San of the Kalahari desert and the 
Amazonian Yanomamo. These groups 
are fundamentally egalitarian, with no 
formal leader. Although there are "Big 
Men" - the best hunters and warriors 
or wisest elders, for example - the 
influence of each is limited to their 
areas of expertise and, crucially, it is 
only granted with the approval of 
followers. This suggests that collab-
oration among subordinates allowed 
early humans to move beyond the 
dominance hierarchies found in other 
primates, towards a much flatter 
prestige-based hierarchy with a more 
democratic style of leadership. 

New Scientist 
11 June 2008 
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er jo ikke kun mig, der er underlagt den frie vilje og dens eventuelle be-
grænsninger, det er alle andre også. Vi har så hver især mere eller mindre 
fri vilje, og vi er hver især mere eller mindre karismatiske, så nogle har stør-
re indvirkning på andre mennesker end andre, men vi har helt fundamen-
talt alle sammen muligheden for at påvirke hinanden. 
 Og dét er en god ting? 
 Ja! For mennesket er nemlig ikke bare en slyn-
gel! Vi rummer både godt og skidt. Vi er både altru-
ister og egoister, medmenneskelige og nederdrægti-
ge, elskelige og utålelige. Derfor er det op til os selv, 
hver enkelt af os, hvilke sider vi dyrker, både i os selv og i hinanden. Hvilke 
former for fællesskaber vælger vi, hvilke vælger vi fra, og hvilke skaber vi? 
Dét er muligheder vi har som mennesker, og vi er de eneste der har dem. 
Dyrene har ikke. 
 Med undtagelse af de virkelige psykopater – som trods alt kun udgør 
omkring 2-3 procent af os alle sammen – og de pædofile som burde vide 
bedre, så er der praktisk taget ingen frie mennesker som handler for at gøre 
andre ondt med vilje. Vi er mestre i at begå fejl – ikke mindst, når trangen til 
sex bliver for overvældende – og vi er desværre også mere end villige til at 
acceptere at andre har det skidt. Især hvis de er tilstrækkeligt langt væk. 
Men vi finder som regel en god undskyldning for at det ikke er så skidt 
alligevel, at de har det så skidt som de har det, for vi ønsker ikke at leve 
med viden om at andre har det skidt! 
 Vi retfærdiggør andres lidelse for vores eget velbefindendes skyld? 
 Hvilket selvfølgelig slet ikke er godt nok! Vi burde arbejde for at an-
dre ikke har det skidt. Men det siger alligevel noget om os: så snart vi har 
vores frihed og kan tænke og vælge selv, så vil vi gerne have at andre men-
nesker også har det ordentligt! Og dét skal man ikke overse!  
 Det er tanken der tæller, og så kan de andre få lov at dø i skidtet? 
 Sig mig, hvem har pisset på din sukkermad i dag? 
 Dét du siger, er at vi har potentialet, vi udnytter det bare ikke? – Fordi vi er 
dovne? 
 Dovne, vanedyr, bange for, hvad andre vil tænke, hvis vi pludselig 
stikker ud og gør tingene anderledes. Der er masser af årsager til at vi ikke 
får løst alverdens problemer, men fundamentalt set ønsker vi dem løst. Res-
ten er beslutninger og handlinger! Det havde været værre, hvis det var den 
anden vej rundt. 
 Hvis vi stod midt i at få alle verdens problemer løst, men egentlig ikke havde 
lyst? 

Vores gode sider 
Our animal nature is characterised as 
much by cooperation as it is by 
carnage. 

Empathy rules 
New Scientist, 12 September 2009 
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 Det er naturligvis begge dele der skal til: både lysten til et bedre glo-
balt samfund og viljen til at sætte ind med konkret handling. 
 Men summa summarum: det er trods alt et fåtal der er totalt ligeglade 
med andre mennesker og deres følelser, og det er også de færreste der lige-
frem ønsker at verden bliver et værre sted at leve – selv for dem der er an-
derledes end dem selv. De eneste med dét ønske skulle måske lige netop 
være de grupper der befinder sig i skyggecentrifugen. 
 Nazister, fascister, islamister og kommunister – de sidste er vel ikke ude på 
at nogen skal have det elendigt? 
 Elendigt og elendigt; hjernevask, fratagelse af al ejendom eller ihjel-
slåning er vel også en form for elendighed? Kommunisterne havde da ikke 
just tænkt sig at livet skulle være en leg for alle dem der tænkte forkert. Var 
det ikke meningen at de skulle ”genopdrages”? 
 Kommunismen var så overbevist om sin egen herlighed at givet tilstrækkelig 
tid og ”oplæring” ville selv den argeste kapitalist komme til at elske det klasseløse 
samfund? – Men hvad med banderne? De har da ikke noget direkte mål om andres 
elendighed, er de ikke nærmest ligeglade? 
 Formentlig. Bortset fra de konkurrerende bander.  
 Men vi har flere potentialer end bare vores vel-
vilje! Det første skridt mod at løse vores problemer er 
jo at vi bliver klarover problemerne.  
 Awareness? 
 I de åbne, demokratiske samfund er befolknin-
gerne klarover at den er gal – og efterhånden også 
hvor gal den er. Globalt set. Og der er også i vide kred-
se et bredt ønske om at gøre noget ved det.  
 Problemet er selvfølgelig at vi har en tendens til ikke at løse de pro-
blemer vi har behov for at løse, men kun at løse de problemer vi kan forstå. 
Men netop dér er min pointe at vi er ved at forstå omfanget af de problemer 
vi står med, og at der faktisk inden for de seneste 10-20 år – især inden for 
de seneste 2-3 år – er opstået en helt anden opmærksomhed omkring om-
fanget og karakteren af mange af de udfordringer vi står over for.   
 Det bliver især klart, når man kigger på hele 
den lange udvikling som vi har talt om i forbindelse 
med evolutionen, specielt den kulturelle evolution: vi 
er ikke blot universet der har erkendt sig selv, vi er 
Jorden der har erkendt sig selv. Og der er kun os til 
at rydde op i det morads vi selv har lavet.  
 Men at det er sådan det forholder sig, har vi kun 

Vi er på vej 
I think there was a trade-off some-
where along the line. I think the 
price we paid for our golden life was 
an inability to fully believe in love; 
instead we gained an irony that 
scorched everything it touched. And 
I wonder if this irony is the price we 
paid for the loss of God. 

But then I must remind myself we 
are living creatures—we have 
religious impulses—we must—and 
yet—into what cracks do these 
impulses flow in a world without 
religion? 

Douglas Coupland 
Life After God 
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haft en idé om siden Darwin. Det var en viden der begyndte at tage form 
med Oplysningstiden, og med Darwin fik vi fundamentet for det fulde 
billede. Derefter stod kampen op gennem hele det 20. århundrede om at 
udbrede den viden, og det er min påstand at det er kreationismens døds-
kamp vi er vidner til nu. Religion er godt til mange ting, men ikke til na-
turvidenskab, og derfor heller ikke til at løse mange af de problemer vi står 
over for. 
 Du mener altså at vi går mod bedre tider? 
 I det lange løb, ja! Fordi vi har muligheder for 
oplysning som vi ikke har haft før.  
 Vi bliver bare ved med at fucke det op for os selv? 
 Fordi vi er i vores følelsers vold, søger stamme-
samfundet, og ikke forsøger at sætte os ind i ny viden 
der modsiger, hvad vi tror i forvejen. Og helt fundamentalt, fordi vi helst vil 
nøjes med at interessere os for dét der befinder sig lige ud for vores næsetip.  
 Det nære? 
 Der er ikke noget galt i ”det nære”. Vi lever ba-
re i en verden, hvor ”det fjerne” også er et must. Vi 
kan ikke lukke verden ude, vi kan ikke ignorere de 
øvrige syv milliarder indbyggere på planeten, for der 
vil altid være nogle af dem der ikke ignorerer os.  
 Hænger det sammen med den voksenhed vi talte om 
tidligere? At kunne både det nære og det ”fjerne”? 
 Så afgjort! Og hvis vi generelt kun vil løse de 
problemer vi kan forstå, så må vi jo se at forstå noget 
mere! – Hvad vi på mange måder også virkelig gør, 
og det er dét der er min pointe! Ikke mindst i kraft af 
alle de nye kommunikationsmuligheder der findes. Det er fantastisk, hvad 
vi har af muligheder for at øge uddannelses- og dannelsesniveauet på hele 
planeten. Ikke blot blandt alverdens analfabeter men også i vores eget sam-
fund.  
 Uden at indoperere chips i hjernen? 
 Ja. For oplysning handler ikke om mængden af information, men om 
at kunne forstå information i en kontekst, og dét handler om at studere og 
diskutere med andre. Dét som vi har brug for, er med andre ord en pendul-
bevægelse i synet på dannelse og uddannelse, så det bliver cool at være 
dannet igen. – Hvad er i øvrigt dannelse? 
 Det er mere end uddannelse. Det er vel sådan at vide noget mere på sådan en 
”dannet” måde? 

Even Douglas Coupland, reluctant 
champion of Generation X, worries in 
the above passage from Life After 
God that the price of liberation 
from a parental god is a purgatory 
of irony. 

Ironic distance is something to be 
suffered—a sad side effect of 
breaking the spell of deference. And 
ironic distance kills love, which 
apparently can only be felt by those 
nostalgic, blind, or ignorant enough 
to still believe in it. As in Eden, 
knowledge breaks the trance of 
happiness. We may become self-
conscious, but this only means we 
have to cover our shameful bodies 
with clothing and leave the Garden 
forever. 

Playing the Future 
Douglas Rushkoff, 1996 
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 Men hvad er dét? – Det er ikke for at være ond-
skabsfuld, jeg spørger, det er simpelthen hamrende 
svært at svare på.  
 Det er noget med litteratur – og kultur i det hele ta-
get? At man ved en masse ting bredt?  
 Der er især to ting der er interessant ved fæno-
menet: der findes ikke et ord for det på engelsk, til 
gengæld havde de det i oldtidens grækenland.  
 ”Dannelse” findes ikke på engelsk? – Hedder det 
ikke ”an educated person”? 
 Men der rummer ikke præcis det samme, for 
det kan lige så godt betyde en uddannet person i mod-
sætning til en uuddannet. ”Education” betyder også specifikt uddannelse. 
Hvis englændere og amerikanere skal tale om ”dannelse” som navneord, så 
må de gribe til det tyske ord Bildung, og faktisk er det mig bekendt kun 
virkelig dannede mennesker der overhovedet kender ordet. 
 ”Bildung”? 
 Ja. Til gengæld havde grækerne det som sagt. 
Paideia, hed det. Og hvad var så dét? Jo, det var både 
alt dét som hørte uddannelse til, men det var også den 
personlige stillingtagen ud fra en bredere tilegnelse 
af viden af mange slags, og så havde de så vidt jeg 
ved også sportsdyrkelsen inde over. 
 Ikke noget couch-potato? 
 Både krop og ånd skulle dannes.  
 Dannelsen er altså ikke blot at have en lang uddannelse, det handler 
om at man også har oplevet og forholdt sig til kunst af forskellig art, ikke 
mindst litteraturen, at man har rejst og mødt mennesker der lever på andre 
måder end én selv, at man har afprøvet sine egne intellektuelle grænser, og 
at man – og dét er ikke uvigtigt! – har indgået i fællesskaber omkring de her 
oplevelser og har diskuteret dem med andre. Typisk i ens unge år, hvor 
man søger og forhåbentlig danner sin personlige identitet som det voksne 
menneske man er på vej til at blive. 
 Deraf ”dannelsesrejsen” som for eksempel alle de 
store forfattere var på i 1800-tallet? 
 Og som takket være Interrail og billige flybil-
letter er gået hen og blevet et alment fænomen for en stor del af middelklas-
sens døtre og sønner. – For så vidt som at rejsen ikke blot går til pubcrawl 
på Ibiza… 

 

Dannelse 
For en nærmere betragtning fremstår 
det universalistiske og dennesidige 
individualitetsbegrebs relativt pludse-
lige fremkomst som lidt af et mystrium; 
så meget desto mere fordi den fandt 
sted i et relativt lille område af verden i 
en relativt kort historisk periode. 
Begrebets opståen kan ikke forklares 
som en filosofs eller en filosofisk skoles 
lykkelige undfangelse af en idé, der 
tilfældigvis slog an i samtiden. 
Begrebet i alle dets anvendelser og alle 
de praksisformer, det legitimerede og 
gav inspiration til, så dagens lys på én 
og samme tid i så mange sociale 
netværk og processer, at det ikke lod 
sig spore tilbage til én bog, ja, end ikke 
til en række af bøger (…). 

Hvis den filosofiske ”opdagelse” af det 
menneskelige individs jordiske auto-
nomi fik så bred en tilslutning og snart 
gennemtrængte en hel historisk epokes 
bevidsthed, skyldtes det nok snarere, at 
den harmonerede godt med en ny slags 
samfundsmæssig erfaring – en erfa-
ring, der var så ny og særegen, at den 
ikke længere kunne beskrives og forkla-
res med henvisning til godser, fælles-
skaber eller korporationer. (…) 

I modsætning til det billede, der tegnes 
i populære og forenklede fremstillinger 
af sagen, bestod denne nye erfaring 
ikke i en svækkelse, endsige et bortfald 
af den sociale afhængighed (…) 
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 Man taler jo også om ”dannelsesromanen” som net-
op handler om det unge menneske der rejser ud i verden, 
eller som gennem en indre rejse går fra ”ungdom til mand-
dom” – af en eller anden grund er det stort set altid mænd 
dannelsesromanerne handler om! 
 Men sådan var det jo med al litteratur indtil for 
ganske kort tid siden. At det specielt er udtalt for 
dannelsesromanen hænger så yderligere sammen 
med at det netop var i 1800-tallet og i en vis grad den 
første halvdel af 1900-tallet at den havde sin storhed, 
for det var i den periode dannelsen blev et alminde-
ligt krav til indbyggerne, fordi de nu skulle være borgere i et demokratisk 
samfund. 
 Og demokratiet er afhængigt af dannede mennesker der har skabt sig et kom-
plekst billede af verden?  
 For 100 år siden og 50 år siden var det faktisk cool at være et dannet 
menneske!  
 Men så kom fjernsynet? 
 Selv James Bond læser ikke engang bøger mere! 
 Eller kan smage forskel på to flasker rødvin? 
 For det rager publikum en høstblomst! 
 Men i 1962 var det sejt? 
 Dét som selvfølgelig er centralt i hele dannelsesbegrebet, det er at det 
naturligvis – selvom det foregår i selskab med andre – må være et individu-
elt projekt. Det er ens individuelle værdier, holdninger og smag som dan-
nelsen og dannelsesrejsen – det være sig den indre eller den ydre rejse – 
drejer sig om. 
 Ja, selvfølgelig! 
 Hvilket slet ikke er nogen selvfølge. For en af de ting som især kristen-
dommen og islam ofte opdrager sine tilhængere til, er nemlig det stik mod-
satte: her drejer det sig om at sætte Jesus eller Muhammed som eneste dan-
nelsesideal, sådan at man hele tiden spørger sig selv: ”Hvad ville Jesus have 
gjort eller syntes om?”, ”Hvad ville Muhammed have gjort eller syntes om?” 
 Det talte vi om i går… 
 Det gjorde vi vist. Og dét har ikke noget med dannelse at gøre. Det 
har noget med uselvstændighed og umodenhed at gøre. For så fratager man 
sig selv ansvaret for, hvem man er, og lægger det i stedet over på to fantasi-
figurer. Det er muligt at de hver især har haft historisk forlæg, men dét hav-
de Jeppe på bjerget også! 

Det var snarere den måde, det sociale 
pres var blevet udøvet på, der undergik 
en gennemgribende forvandling og 
efterlod mennesker med en fornem-
melse af, at de i sidste ende måtte 
klare sig selv og træffe deres egne valg.  
Denne nye erfaring var heller ikke 
noget, der meldte sig på én og samme 
tid hos alle indbyggere i Vesteuropa, i 
alle lande og på alle niveauer i det 
sociale hierarki. Nyere studier har på 
overbevisende måde anskueliggjort, at 
forudsætningerne for individualitetens 
fremkomst var til stede i England, 
længe før de manifesterede sig andre 
steder. 

Frihed 
Zygmunt Bauman, 1988 

Bartender: 
Shaken or stirred?  
 

James Bond: 
Do I look like I give a 
damn? 

Casino Royale, 2006 
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 Verden skriger med andre ord på dannelse, og det er bare at gå i 
gang!  
 Men kræver det ikke uddannelse først? Bare noget så simpelt som at folk skal 
kunne læse og skrive, og for den sags skyld brødføde sig selv og deres børn vil jo 
være en MEGA opgave! 
 Sandt. Men det betyder jo kun at det er så meget desto vigtigere at 
komme i gang! 
 Forudsætningen for den velstand og den frihed 
og tryghed som vi har i den vestlige verden, er at vi 
er gået fra den religiøse dyrkelse af dumheden og u-
videnheden, til industrisamfundets og den sorte sko-
les lærdomstvang, og derfra til en bredere undervis-
ning der forsøger at give os muligheden for at vi kan danne os som hele 
mennesker.  
 Der har været meget snak om ”informationssamfundets” læring der 
skulle skabe kreativitet og originale eksportartikler.  Det er også fint, men 
der har været en tendens til at hælde reel viden, fakta og ordentlig metode 
ud med badevandet. Det holder naturligvis ikke. 
 Dét vi har brug for, er at skabe reel oplysning og dannelse, nemlig at 
dyrke kombinationen af den sorte skoles fokus på fakta og viden, og den 
kreative skoles fokus på oplevelse og individuel mulighed for at udtrykke 
sig. 
 Både-og? 
 Som gudskelov også stort set er der, hvor den almindelige folkeskole-
undervisning befinder sig i Vesten! Uanset om du kigger på europæiske el-
ler amerikanske skoler, så er det det klassiske dannelsesideal der ligger til 
grund for pædagogikken. Nogle steder er kvaliteten højere end andre, og 
nogle steder er man bedre til at lade eleverne blive hørt end andre, men 
samlet set oplever børn i Vesten at de lærer at læse, skrive, regne, tænke og 
tilegne sig virkelig mange forskellige former for viden, og at de bliver op-
fordret til at mene noget om dét de lærer og selv tænke videre og finde på.  
 Vi er altså absolut på rette vej! Men i fremtiden er det ikke nok. For de 
skal have meget bedre undervisning i at forholde sig kritisk til alt, hvad de 
ser og hører. 
 Der mangler metodefag, simpelthen? 
 Der mangler filosofi og basal viden om logik, og der mangler oplæ-
ring i seriøs kildekritik. Logik og filosofi burde være fast på skemaet fra før-
ste klasse, og kildekritik fra omkring syvende eller ottende. Ikke mindst, 
fordi internettet er så fyldt med skidt og møg. 

Snotdum, smådum, 
lærdom, visdom 

Hvilket held for herskere, at 
mennesker ikke tænker. 

Adolf Hitler 
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 Og så mangler der en sammenhængende indføring i alle de ting vi 
har siddet her og talt om. Ikke mindst idéhistorien som børn mig bekendt 
stadig snydes for. Jeg synes det er pinligt at man kan gå igennem ni års på-
budt skolegang, og så komme ud på den anden side uden at ane en brik om, 
hvilken betydning Socrates’ spørgsmål, Aristoteles’ logik og Nietzsches 
religionskritik har haft for det samfund som børnene nyder godt af og som 
de skal ud og være meddelagtige borgere i. 
 Men ét er det rent akademiske, der er jo også 
holdningen til undervisningen og mennesket i sig selv. 
Dét jeg tænker på, er at skabe en solidt funderet, glo-
bal højskoleundervisning. Vi er nødt til at have både 
faktuel viden, personlig udtryksmulighed og egentlig 
dannelse i samtale med andre. – Har du været på høj-
skole? 
 Nej. 
 Nej, der kan man se. 
 Konceptet er intet mindre end genialt: Når man 
er færdig med grundskolen og eventuelt gymnasiet – 
altså når man er der i livet, hvor man skal til at vælge, 
hvem man skal være som voksen – så tager man et 
halvt års pusterum, hvor man udelukkende bruger tiden på at studere 
noget man virkelig brænder for. Og indimellem sørger skolen for at man 
kommer til at møde nogle holdninger og noget viden man ikke kendte til i 
forvejen. Man får udvidet sin horisont, simpelthen. Sammen med andre. 
Målsætningen er at man forholder sig til sig selv og dét man lærer, sammen 
med de andre unge man bor sammen med i det halve år.  
 Træningen ligger med andre ord i selve proces-
sen: man lærer at blive udfordret på sine meninger, 
og man oplever at folk med totalt anderledes baggrund 
end én selv også har noget at byde på og også er sjo-
ve at være sammen med. – Selvom man måske er ry-
gende uenige om et politisk, moralsk eller religiøst 
spørgsmål, kan man godt have et fællesskab om at 
male og fotografere eller lave film og teater.  
 Kan du huske at vi talte om intuitionen som et 
klaroverhedspotentiale i tirsdags? 
 Chimpanser der kan lære tegnsprog og den slags? 
 Fordi deres hjerner ligesom vores er i stand til 
at lære nyt og fylde nicher ud. Vores hjerner er bare endnu mere ”plastiske” 

Højskoleglobalisering 
Folk High schools - type of residential 
school for adults that is standard in 
Scandinavian countries and has also been 
adopted elsewhere in Europe. The 
concept of the folk high school was 
originated in Denmark by the theologian 
N.F.S. Grundtvig as a means of 
providing the common people with a 
knowledge of their history, religion, and 
cultural heritage.The model school for 
the movement was established by the 
young educator Kristen Kold in 1851 
and was soon extensively imitated. 
Following Denmark’s military defeat by 
Prussia in 1864, these folk high schools 
served as a powerful instrument of 
national regeneration. 

There are no entrance qualifications or 
leaving examinations; attendance is 
completely voluntary. The atmosphere is 
homelike. Students and teachers live, 
work, and play together. The singing of 
hymns and folksongs is characteristic. 
Subjects of general interest in literature 
and social science predominate. 

britannica.com 
September 2009 

Lærdom & visdom 
Det är inte den visa människan som 
finner mest mening, utan den envisa. 

Den meningssökande människan 
Peter Gärdenfors, 2006 
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end deres er, og derfor er vi i stand til at lære så meget desto mere. Plus at 
vi fra fødslen nærmest hungrer efter ny lærdom! 
 Dét lykkes det da i hvert fald for skolen at få slået meget godt ihjel! 
 Det har den desværre en tendens til. Men det ændrer ikke ved at vi 
har umådeligt stor fornøjelse ud af at blive klogere, når det sker på den 
rigtige måde. Når vi kan gøre vores lagrede memplex mere komplekst ved 
at fylde de rigtige nicher ud, så morer vi os ligefrem. 
 Jeg vil ikke sige at du er ene om at have det sådan, men er du sikker på at det 
virkelig gælder alle mennesker? – Du har nævnt det før, men det bliver det jo ikke 
nødvendigvis sandt af… 
 Ja, jeg er sikker på at det gælder alle mennesker. Vi har alle sammen 
behov for at opleve ting som vi ikke har oplevet før, og nye oplevelser er 
også læring. – Medmindre der er tale om fejlinformation, selvfølgelig, eller 
man ikke på nogen som helst måde tænker over sine oplevelser. Oplevelsen 
af tømmermænd eller regnvejr er jo ikke noget man bliver klogere af, med-
mindre man reflekterer over det og indser at næste gang skal man drikke 
mindre og huske en hat. 
 Kunsten ligger i at få af-kedsomificeret læring, fordi memerne ikke 
passer i forhold til dét folk ved eller interesserer sig for i forvejen. Jeg næg-
ter simpelthen at tro på at der findes mennesker som aldrig har oplevelsen 
af at ”Wow! Dét vidste jeg ikke i forvejen!” 
 Der findes masser af mennesker som sjældent har den oplevelse, der 
findes masser som tror de aldrig kommer til at opleve den igen, og der fin-
des mange der ikke opsøger den, men dét er noget andet! – Og grunden til 
at de har det på den måde, er for det meste at de i stedet har haft oplevelsen 
”Arhdr, det her er jo meningsløst! Hvad i alverden skal jeg med dét?” Men 
dét er jo et pædagogisk problem, ikke et menneskeligt! 
 Et af de problemer som er menneskeligt, er selvfølgelig at vi har en 
grænse for, hvor mange nye memer vi magter at tage til os ad gangen: dels 
hvor meget information vi magter at lagre, dels hvor godt vi magter at for-
binde ny information med dét vi har lagret i forvejen. Det gælder for chim-
panserne, og det gælder for os. Der er grænser for, hvor meget ny viden og 
hvor mange nye færdigheder der kan give mening ad gangen. 
 ”Mening” i betydningen ”forstå betydningen af”? 
 Sandt. Der er grænser for, hvor mange memer vi kan forstå betydnin-
gen af inden for et bestemt stykke tid. Det er selvfølgelig forskelligt fra per-
son til person, hvor grænsen går, men fundamentalt set har vi samme 
begrænsning. Det er derfor samtalen med andre er så vigtig, når vi skal lære 
noget nyt. For i dialogen får vi vendt og drejet det nye, så det får flere kon-
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taktpunkter med dét vi ved i forvejen. – Og det gamle bliver også vendt og 
forstået på nye måder ved samme lejlighed. Der bliver flere forbindelser i 
vores memetiske netværk, simpelthen, når vi sætter nye memer i forbindel-
se med flere gamle gennem samtale og diskussion, og dermed giver den 
nye information eller de nye færdigheder mere mening.  
 Den bliver til viden? 
 Det kan du godt kalde det. Og hvis vi fører samtalen ordentligt, så 
bliver noget af det også til visdom. Fordi vi lærer at se tingene fra mere end 
én synsvinkel og at respektere modmeninger – eller i hvert fald nogle af 
dem – og fordi vi forhåbentlig også lærer at finde frem til dét eller de fælles 
værdigrundlag, hvor vi kan skabe ærlig respekt. Og de færdigheder er uvur-
derlige i et globalt samfund, hvor vi står over for eksponentielt stigende 
kompleksitet inden for snart sagt alle områder! 
 Men når jeg bragte dét med klaroverhedspoten-
tialet – eller intuitionen – ind i denne her sammen-
hæng, så er det naturligvis fordi vi kan bruge samta-
len til at udvide vores klaroverhed og æde os ind på 
det område, hvor memerne kun giver næsten-me-
ning. Gennem samtalen kan vi udvide vores klarovre 
viden og omfanget af dét der giver mening. 
 Samtalen får bugt med intuitionen? 
 På den ene side, ja, men samtidig udvider 
samtalen den jo også. Fordi samtalen – vi taler om 
samtale, ikke bare snak! – fordi samtalen udvider hele vores verden: den 
skærper vores klaroverhed omkring dét vi næsten kan forstå, og den udvi-
der vores horisont generelt. 
 Alle de ting som skræmmer os, fordi vi ikke kan forstå dem, alle de 
memer der er uoverskuelige og ligger ud over vores klarovre fatteevne, 
dem kan vi kun lære at forstå, hvis vi stiller spørgsmål og diskuterer svar. 
Man kan læse sig til meget, og man kan for den sags skyld også få en masse 
information ved at se fjernsyn, men vi får først rigtig styr på ny viden, i dét 
øjeblik vi deler den med andre. 
 Vores bedste middel mod en overvældende kompleksitet der ikke gi-
ver mening – netop på grund af kompleksiteten – er med andre ord at tale 
med hinanden om dét vi ikke forstår. – I stedet for som nu; at snakke løs om 
alt dét vi så udmærket forstår: nye sko, tapastallerkner og japanske dække-
servietter med spisepinde i bæredygtig teak. 
 Tipsresultater, elektroniske gadgets og dæk og fælge? 
 For den sags skyld.  

At skrumpe 
potentialet så det 

vokser 
They were now on the very bound-
ary of the historical consciousness 
of their race. This was the very limit 
beyond which none of them had 
ever speculated or even known 
that there was any speculation to 
be done. 

Douglas Adams 
Life, the Universe and Everything 
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 Hvis vi vil det åbne, frie samfund som bygger 
på oplysning, så er vi også nødt til selv at ville oplys-
ningen og prioritere og opsøge den. Det vil sige at vi 
skal gøre ”den dybe samtale” til en social værdi i sig 
selv. – Det betyder naturligvis ikke at vi aldrig mere 
skal tale om, om sovsen har fået for meget salt, eller 
om det havde været bedre med lyse striber i håret 
end permanentkrøller. Men det betyder at vi skal tur-
de tale med hinanden om ting der har større konse-
kvenser, end om man er kommet til at se ud, som om 
man har tykke kinder. Og derudover skal vi forlange af hinanden at vi sæt-
ter ressourcer af til at opsøge ny viden med jævne mellemrum og ikke bare 
mener til højre og venstre, sådan som det nu føles bedst.  
 De fleste bekymrer sig jo faktisk om verden. De 
fleste har jo bemærket at alting går hurtigere og hur-
tigere, og at verden ikke kommer til at se ud i aften 
som den så ud i formiddags. Nu skal vi bare indrøm-
me det over for hinanden, og vi skal ikke skamme os 
over at opsøge viden. Specielt ikke den viden som 
måske virker utilgængelig, for så må man finde no-
gen at diskutere den med. Eller ringe til sin lokale 
aftenskole og spørge, om de ikke nok vil være så 
venlige at oprette et kursus i dét som man ikke forstår.  
 Den galopperende komplekstitetsforøgelse vil under alle omstændig-
heder være en udfordring for os som individer og som art, men den behø-
ver ikke være en katastrofe, hvis vi som individer formår at omstille os og 
engagere os sammen med andre. Men det kræver at vi prioriterer det, gør 
det til en værdi og skaber de rigtige rammer som det kan lade sig gøre in-
den for. 
 Og dét er? 
 Det er mange ting, og vi skal nok komme til dem! – Hold da kæft, det 
var klamt med remoulade og ristede løg på leverpostej! Vidunderligt! Og så 
med rød sodavand!  
 Det er nemlig slet ikke dårligt! – Nutella?  
 Absolut, vi skal have Nutellamadder! – Du har købt rundstykker, kan 
jeg se. 
 Det bedste til Nutella er teboller – eller hvis det skal være rigtig vulgært: 
scones – men det havde de ikke i 7-Eleven, så det blev som det blev. 
 Tebirkes er nu heller ikke dårlige! 

 

Demokratiets 
forudsætning i 

fremtiden 
Til de ting, der kan bringe en tænker 
til fortvivlelse, hører den erkendelse, 
at det ulogiske er nødvendigt for 
mennesket, og at der opstår meget 
godt af det ulogiske. Det stikker så 
dybt i lidenskaberne, i sproget, i 
kunsten, i religionen og overhovedet i 
alt, hvad der giver livet værdi, at 
man ikke kan rykke det op uden 
dermed at beskadige disse smukke 
ting og sager uopretteligt. 

Det er kun de alt for naive menne-
sker, der kan tro, at menneskets 
natur kan forvandles til en rent logisk 
natur; men hvis der skulle findes 
grader af tilnærmelse til dette mål, 
hvad måtte der så ikke altsammen gå 
tabt ad denne vej! Selv det mest 
fornuftige menneske behøver fra tid 
til anden sin natur igen, det vil sige 
sin ulogiske grundholdning til alle 
ting. 

Friedrich Nietzsche 
Menneskeligt, alt for menneskeligt, 1878 
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 Aj, det tænkte jeg slet ikke på! 
 Men så kan man heller ikke hverken rokke med ørerne eller vippe 
med tæerne bagefter.  
 Hvor mange afrikanske landsbyer har vi ædt for, mens vi har siddet og spist 
her, tror du? 
 Og hvor meget af vores chokolade blev produceret af slaver? – Aner 
det ikke. Vi skal alle sammen blive bedre til at få styr på de ting her. Men 
det kommer! Tro mig, det er på vej!  
 Køber de fairtrade kaffe her på hospitalet, tror du? 
 Det tror jeg faktisk at de gør. – Så vi kan i det mindste skylle den dår-
lige samvittighed ned med kaffe med god samvittighed. 
 Tror du på menneskeheden? 
 Og vores evne til at rydde op efter os selv? 
 Ja? 
 Må jeg vælge at tvivle? 
 Any time! – Specielt, hvis du rækker mig kan-
den eller skænker en kop til. 
 Værsn’arti. 
 Tak. 
 Dét jeg prøver at sige, er at vi har en række 
potentialer, og vi kan vælge at bruge dem eller ikke 
at bruge dem: vores gode sider og vores ønsker om at andre også skal have 
det godt, vores mulighed for at påvirke de mennesker vi møder, vores 
fantastiske tekniske muligheder for at sprede oplysning, og vores mulighed 
for at blive klogere sammen med andre. Det er alt sammen muligheder der 
kan udnyttes langt bedre, og det er slet ikke så ringe! 
 Og dét kan ”redde os”? 
 Hvis vi skal reddes, så er det dét vi har til rådighed at gøre det med, 
sammen med al den viden vi har siddet og talt om siden i mandags. Vi står 
vitterligt på tærsklen til at kunne skabe et anderledes globalt samfund for os 
selv. Ikke en perfekt verden, men et ordentligt retssamfund. Hvis det er dét 
vi vil.  
 Men vil vi så dét? 
 Dét kan vi jo kun selv afgøre. Og det knytter selvfølgelig an til dét 
helt fundamentale eksistentialistiske spørgsmål som vi også havde fat i før: 
Er det overhovedet vigtigt at der findes mennesker?  
 Global eksistentialisme i sin yderste konsekvens? 
 Og hvis det er vigtigt, hvem er det så vigtigt for? Hvis vi ikke var her, 
ville der ikke være nogen der savnede os? De eneste som har et intellekt til 

Er det vigtigt? 
”A second later and they would 
have been dead.” 
“Yeah, so if you’d taken the trouble 
to think about the problem a bit 
longer it would have gone away.” 

Douglas Adams 
Hitchhiker’s Guide to the Galaxy 
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at værdsætte vores tilstedeværelse er udelukkende os selv. Og måske vores 
hamster, indtil den dør af sult, og så er den også væk. Men hvis vi vitterligt 
var væk, puf! pist borte for altid, ville det så ikke være ligegyldigt? 
 Hvis vi var væk, ville vi ikke vide at vi ikke fandtes? Og så ville ingen vide at 
vi ikke fandtes? Endsige at vi havde eksisteret? – Jeg bryder mig stadigvæk ikke om 
tanken! 
 Du hører jo selv op med at være til på et tidspunkt. Puf! Alt dét som 
var Tenna, lever kun videre som en erindring. I nogle andre som også en 
dag vil være væk. Det er kun Platon og Abraham og Muhammed og Niels 
Bohr og folk af den slags der sætter sig varige spor i kulturen og lever vide-
re i vores hjerner i mere end et par generationer.  
 Den eneste grund til at det er vigtigt for os at vi rent faktisk eksisterer, 
det er at vi selv – os, mennesker – føler at det er vigtigt. Kloden som sådan er 
ligeglad, og for at være helt ærlig, var der sikkert indtil flere arter som ville 
have det langt bedre, hvis vi ikke var her. – Hvis kloden var demokratisk, 
og hvert eneste medlem af faunaen blev spurgt, så var vi stemt bort for læn-
ge siden!  
 Så det eneste vigtige er vores egne følelser og de memer som fortæller os at 
det er vigtigt at vi er her? 
 Dét er alt, hvad der er. Og følelserne er i bund og grund ikke andet 
end nogle kemiske reaktioner og elektriske impulser i vores hjerner og 
kroppe. Memerne er immaterielle replikatorer gemt i hjernemasse, på disk-
etter, papir, sten og andre ting. Hvis vi forsvandt, og ingen var her til at 
holde memerne ”i live” og kopiere dem fra tid til anden, hvad ville verden 
så rent faktisk have mistet? 
 Platons samlede værker, kompleksitetsteorien, Einsteins og Bohrs erkendel-
ser, Shakespeare og Hegel – ingen ville opdage at det aldrig blev hverken læst eller 
forstået igen? 
 James Bond, Hammurabis lov, Monty Python og Brüno – puf! Lagret i 
bits og silicium, men aldrig nogensinde set eller erkendt af nogen igen. 
 Det er kun noget værd, så længe vi er her?  
 For slet ikke at tale om solnedgangene og foråret og alle blomsterne 
der springer ud. Hvis vi ikke var her, hvem ville så stoppe op og se kirse-
bærtræerne blomstre i Japan? 
 Dyrene er ligeglade? 
 Ingen ville kende skønheden.  
 Medmindre Gud kigger? 
 Dét ville så lige være den eneste mulighed der var. Eller nogle rum-
væsener på en anden planet. Men hvis nu himlen på deres planet var brun, 
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og de sked grønne pøller, og betændelse plejede at være blå, så ville de sik-
kert synes at her var rædsomt grimt! 
 Medmindre man inviterede dem på bodega? 
 Eller de valgte at ankomme i 1975. 
 Jeg gav dig en tabel i mandags som viste evolutionen.  
 Den så jeg faktisk før et sted…  
 Hvis du kigger på tallene, så vil du kunne se at der har været menne-
sker rundt regnet 150.000 år… 
 Her! 
 

 
Antal år siden  
 

 

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

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

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

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

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

250.000 Homo neanderthalensis, konkret problemløsning 
– hjernerumfang 1500 cm3 

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

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

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

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

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

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

3.500.000.000 Prokaryotiske celler  
(encellede organismer uden organeller) 

4.500.000.000 Jorden dannes 
 

 

 Præcis. Og hvis livet opstod for 3.500.000.000 år siden, og der har 
været mennesker i 150.000 år – så kan du selv dividere… 
 Det kan jeg så ikke lige klare i hovedet… 
 Det er 1/23.000, rundt regnet. 



 246 

 Og resten af tiden var der heller ikke nogen der nød skønheden? 
 Man kan antage at Homo erectus måske af og til har siddet og nydt 
solnedgangen og blomsterne for små 2.000.000 år siden, men… det er stadig 
under en promille af tiden. – Det skal så siges at frem til for 600 millioner år 
siden var der heller ikke så meget at kigge på, for det var først i forbindelse 
med den cambriske eksplosion at livet blev mere end bare smat, og blom-
sterne opstod formentlig først for omkring 60 millioner år siden, men allige-
vel: vi er og bliver en prut i en evighed, og hvis vi skal være her til at nyde 
blomsterne og føre vores forfædres hårde arbejde og deres memer videre, så 
er det kun op til os selv. 
 Hvad ville Kierkegaard og Platon og Hegel sige? Ville de sige at det er vig-
tigt at der er mennesker?  
 Platon ville ikke. Han mente jo at verden var skrækkelig, og at idé-
erne var meget finere – og idéerne i hans version var jo altså uafhængige af 
om menneskenes hjerner var der til at rumme dem. 
 Både Kierkegaard og Hegel var religiøse, så for dem… tjah-bum-bum… 
det er sgu et godt spørgsmål. Om de i virkeligheden var så optagede af ef-
terlivet at jordelivet og klodens liv var ligegyldigt for dem. Jeg ved det ikke.  
 Hvad med Camus og Sartre? 
 Camus ville nok foretrække vores videre eksistens, Sartre kender jeg 
ikke godt nok i dybden til at kunne sige det.  
 Men for Popper og Cornelius Magnussen er det vigtigt? 
 For Popper ved jeg ikke, men for mig, ja. Og der er ikke nogen ratio-
nel grund til det. For det mest rationelle ville jo være at sige farvel til os selv 
og så overlade kloden til dyrene som har det så aldeles udmærket uden os. 
Summen af lidelse ville formentlig falde drastisk, hvis vi opgav ævred…  
 Men…? 
 Men, nej. Nej, jeg vil sgu egentlig gerne være her! Og jeg vil også ger-
ne være med til at finde en mening og skabe en mening. Skabe mening i den 
galskab som så åbenbart er et eksistentielt grundvilkår. Så, ja, jeg vælger li-
vet og mennesket og vores fælles fremtid! Ubetinget! – Du? 
 Jeg er med! 
 Godt. Så hvad stiller vi så op? 
 Vidste det ville komme! 
 Ja, det lå ligesom i luften… 
 Du nævnte Gud før, og jeg er egentlig ikke til-
hænger af ham. Heller ikke at jeg har noget imod ham 
som sådan. Han har jo hverken flere eller færre fejl 
end os andre, og hvorfor skulle han også have dét? 

Ham Gud, han er 
eddermame… 

Den irreligiøse kritiks fundament er: 
Mennesket skaber religionen, 
religionen skaber ikke mennesket. 
Og religionen er så vist det menne-
skes selv-bevidsthed og selvfølelse, 
der enten endnu ikke har fundet 
sig selv eller allerede har mistet sig 
selv igen. 

Bidrag til Kritikken af den hegelske 
retsfilosofi 

Karl Marx, 1844 
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Vi har jo skabt ham i vores eget billede, så man må om ikke andet sige at vi 
har frembragt en ret vellignende kopi.  
 Men jeg vil gerne have ham med og få afklaret, hvad jeg mener om 
ham, og jeg vil gøre det, inden jeg siger noget om vores forhold til mening, 
og hvad der er vigtigt, og inden vi kaster os over, hvad vi så konkret skal 
stille op. Simpelthen fordi han åbenbart fylder så meget i så mange menne-
skers liv.   
 Så det kan godt være at Gud ikke findes-findes, men han findes i så mange 
menneskers hoved at du ikke kan tillade dig at ignorere ham? 
 For menneskene ligger mig på sinde, og derfor er jeg jo også nødt til 
at tage deres følelser og deres forestillinger seriøst. – I hvor høj grad de så vil 
synes at dét jeg har at sige om Gud, er vidunderligt, dét er så et andet 
spørgsmål! 
 Det er måske ikke lige i alle tilfælde at kærligheden går begge veje? 
 Næppe.  
 Men dét jeg tænker på, det er den måde vores forhold til Gud eller 
”det guddommelige” har ændret sig op gennem evolutionen. Vi har vist 
været ganske perifert inde på det, men evolutionsepokerne er ikke blot en 
parallel mellem ontogenesen og fylogenesen – hvilken én var hvad? 
 Ontogenesen er det enkelte individs udvikling fra befrugtet celle til voksen, 
fylogenesen er hele artens udvikling. – Nu glemmer jeg det aldrig! 
 Dygtig pige! 
 Evolutionsepokerne er ikke kun udtryk for en parallel mellem artens 
udvikling og individets, det er også en parallel til vores gudsforhold. Om 
end med en vis forskydning. 
 Vores forhold til Gud er barnagtigt? 
 En blanding af barnagtigt og pubertært. 
 I vores kollektive spædbarnsepoke, frem til og med Homo habilis, 
fandtes der formentlig ikke noget klarovert skel mellem erkendelse og natur 
– eller hvad man nu skal kalde det; mellem individuel erkendelse og kollek-
tiv ekstase, eller mellem Jeg og verden, for der var ikke noget sprog at skabe 
skellet med. Natur og menneske var ét, kontakten mellem mennesket og 
dets omgivelser var umiddlebar, og vi havde endnu ikke klarovert udskilt 
vores selv fra vores oplevelse af verden; vi kunne ikke reflektere over hver-
ken verden eller oplevelsen af den. Og dermed fandtes der ikke nogen gu-
der eller nogen ”religion”, for alting gik i ét, rent erkendelsesmæssigt. Men 
dét ændrede sig… 
 Som er dét der sker, når børn som 2-årige kommer i trodsalderen? Så skilles 
den individuelle erkendelse ud fra helheden; jeget opstår? 
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 De bliver klarover at-jeg-er, og min påstand var at det var det samme 
der skete i småbørnsepoken, hos Homo erectus for omkring 2 millioner år 
siden: vores forfædre fik den første spæde selvklaroverhed. De udviklede 
formentlig også det første sprog og evnen til at tale om ting der ikke fandtes 
i synsfeltet. Det vil sige: de kunne tale om ting der var fysisk langt væk og 
om ting der var langt væk i tid. 
 Bortset fra at de ikke havde en lineær tidsopfattelse som os? 
 Men levede i ét stort, gigantisk Nu. Derfor har de formentlig heller 
ikke oplevet den store forskel på tid og rum: enten var noget der, eller også 
var det der ikke. Og dermed var verden ikke længere umiddelbar! Vores 
forfædre må gradvist være begyndt at få en klarover erkendelse af at andre 
kunne opleve noget andet end dem selv. Samtidig er de formentlig begyndt 
at tolke intentioner ind i naturen omkring dem, det vil sige at de begyndte 
at blive animister. 
 Fordi deres erfaring med andre mennesker var at de ville noget med deres 
handlinger, så tillagde de naturfænomenerne samme type intentioner? 
 Vores hjerner er oprindeligt bygget til analogier, ikke til analyser. 
 Den ”indre verden” blev altså mere kompleks, og dermed må der og-
så gradvist være opstået en undren over, hvad der sker med folk der dør – 
ikke mindst fordi de afdøde lever så udmærket videre i vores drømme. Og 
med sproget kunne vores forfædre gradvist – over hundreder af tusinder af 
år – udskille drøm og oplevelser i vågen tilstand fra hinanden og fortælle 
hinanden om dét de oplevede i drømme. Gradvist må vores forfædre være 
begyndt at tale om de afdøde og fortælle hinanden historier og lave sange 
og ritualer omkring det; sange, historier og ritualer som de har gentaget 
igen og igen – præcis som vores egne små poder i 2-5-års alderen elsker hi-
storier der gentages og dermed bekræfter at der er orden i verden.  
 Og dermed var grunden til al religion lagt? 
 Formentlig hos Arkaisk homo sapiens for omkring 500.000 år siden og 
med sikkerhed hos de første moderne Homo sapiens for 100-200.000 år si-
den. Nu gjaldt det så om at påkalde sig de usynlige magters velvilje gennem 
den rigtige opførsel, hvorefter tilfældigheder af enhver art – dét som vi kal-
der held og uheld – lige siden er blevet tolket som åndernes belønning eller 
straf.  
 Forholdet til ånderne – eller ”gudsforholdet” – må i høj grad have væ-
ret intuitivt og praktiseret i form af kollektive ekstaser og oplevelsen af ad 
hoc ”kommunikation” med verdensaltet, men det var også kraftigt regelsty-
ret i form af tabuer og ritualer. – Præcis den slags magi som Popper taler om 
i forbindelse med stammesamfundet. 
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 Som i virkeligheden er en universel forståelse af verden der er indlejret i vo-
res hjerner? 
 Nemlig.  
 Dét jeg prøver at sige, er at i vores kollektive spædbarnseopke fandtes 
der ikke guder eller nogen Gud. For der var ikke opstået en tilstrækkeligt 
kompleks forestillingsverden til at opfinde nogen. 
 I vores kollektive småbørnsepoke og i selve barndomsepoken var vi 
animister der tolkede intention ind i naturfænomenerne.  
 Det tidligste landbrug for omkring 15.000 år siden medførte rituelt 
styret planlægning af såning og høst og en dyrkelse af Moder Jord, og i takt 
med at byerne voksede, opstod der stadig mere komplekse mytologier. – 
Og mit gæt er at det aldrig er faldet nogen af den tids mennesker ind at gøre 
oprør mod deres guder eller overhovedet at tvivle på deres forskrifter. Ikke 
klarovert, i hvert fald. 
 Det er først som teenager vi gør egentligt oprør mod 
vores forældre, og det samme siger du om vores forfædre? 
 Den kollektive teenageepoke opstod med de 
store bysamfund og skriftkulturen, og her var religio-
nen i første omgang polyteistisk, og guderne havde 
individuelle arbejdsopgaver og karaktertræk og indi-
viduelle navne ligesom menneskene. Men efterhånden opstod monoteis-
men, og filosofferne begyndte at tvivle. Eller rettere: jøderne opfandt den 
strenge, retfærdige Far, og grækerne – eller i hvert fald den intellektuelle 
elite – gjorde nar ad dårernes antropomorfe guder. Fra omkring 100 år før 
år 1 opstod der et ualmindeligt interessant kulturmøde mellem den jødiske 
og den græske kultur, og fra og med cirka år 50 begyndte alle mulige andre 
at kopiere den jødegræske cocktail. – Og lige siden har der religiøst set væ-
ret tre slags teenagere i vores kulturkreds: de troskyldige dengser, de almin-
delige teenagere der er alment fucked up, men frygter at Far får det at vide, 
og så dem der er ligeglade. 
 I hele vores teenageepoke har religionen forsøgt 
dét som alle forældre til teenagere prøver på, nemlig 
at overbevise poderne om at man holder øje med 
dem og så love belønning og straf, alt efter hvordan 
de opfører sig, også selvom de opholder sig det me-
ste af tiden uden for ens synsfelt. I teenageepoken 
har vi bildt os selv ind at Gud sad og holdt øje med 
alting, og at Han ville belønne eller straffe os, alt efter 
i hvor høj grad vi lystrede Hans befalinger.  

I antikkens verden er mordet det, som 
ikke kan forklares, og som ikke kan 
sones. Men allerede hos Lukrets er det 
mord, som begås af mennesker, kun et 
svar på det mord, som begås af Gud. Og 
det er ikke tilfældigt, at Lukrets’ digt 
slutter med et forunderligt billede, der 
viser gudernes helligdomme fulde af 
anklagende lig af ofre for pesten. 

Dette nye sprog kan ikke forstås uden 
det begreb om en personlig gud, som 
langsomt begynder at danne sig i 
bevidstheden hos Epikurs og Lukrets’ 
samtidige. Kun er personlig gud kan en 
oprører drage personligt til regnskab. I 
samme øjeblik den personlige gud 
kommer til styret, bryder oprøret ud 
med vild beslutsomhed og udtaler det 
afgørende nej. I beretningen om Kain 
falder det første oprør sammen med 
den første forbrydelse. 
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 Traditionel autoritær opdragelse – for en hel menneskehed? 
 Men gudskelov var der jo også tvivlerne og 
dermed muligheden for at løsrive sig og blive voksen 
og selv vælge at forholde sig til den opdragelse man 
har fået. Vi  
 
Noget om, hvordan man flytter hjemmefra og står på 
egne ben. Og at man ikke kan flytte tilbage igen, når 
man først har været ude. – Jf. historien om Adam og 
Eva, der ikke kan blive boende i paradis, når de først 
har spist af kundskabens træ. 
 
 Den ypperligste videnssøgning i den senere teenageepoke, det vil sige 
de seneste 200-300 år, har så forsøgt at tage livet af Vorherre og fremføre det 
synspunkt at han slet ikke findes. For så vidt som dannede mennesker ikke 
blot har valgt at ignorere ham og reelt har været ligeglade med spørgsmålet 
om Gud i det hele taget. – Som det sig hør og bør for en rebelsk teenager der 
skal løsrive sig og lære at stå på egne ben. 
 Vestlig sekularisering er et faderopgør? 
 Eller bare en erkendelse af at den gamles autoritære opdragelsesme-
toder er forældede, og vi gider ikke høre på en forstokket, gammel idiot, og 
derfor må han lære at klare sig selv. Hvis vi orker at besøge ham, er det fint, 
ellers må han affinde sig med ensomheden. Gud som almægtig Far er død. 
Gud som forælder i en ny rolle, hvor det er op til os selv som ansvarlige 
voksent mennesker, i hvilket omfang vi har tænkt sig at leve efter de vær-
dier man vi fået med hjemmefra i form af Historien er en anden mulighed / 
pointen må være etisk adfærd  
 
Et eller andet om at kunne leve uden illusionen, uden bedraget om at 
”nogen” holder øje med alting, og at der er en ”mening” med livet og 
planeten. Der er hverken mening eller belønning og straf på et ”højere” 
plan. Der er kun os, og der er kun denne verden. 
 
Ingen tvivl om, at vi har brug for kulten og ekstasen og følelsen af at være ét 
med Altet – vi er og bliver åndelige væsener – men vi må nå dertil, hvor vi 
selv påtager os ansvaret for vores etik og vores opførsel. På samme måde 
som man ikke giver sine forældre skylden for at man gør noget idiotisk som 
35-årig, eller handler efter om ens mor og far bryder sig om det eller ej, så 
må vi også sætte os ud over vores egen barnlighed og i stedet tro på, at vi 
som mennesker og menneskehed kan være voksne og ansvarlige. 
 
Behovet for at kunne italesætte en sekuær etik over for religiøse mennesker 

Oprørets historie, som den forløber i 
vore dage, er i betydelig højere grad 
historien om Kains børn end om Pro-
metheus’ lærlinge. Det er således først 
og fremmest Det gamle Teatamentes 
Gud, som bringer oprørets energi til fuld 
udfoldelse. Omvendt må man under-
kaste sig Abrahams, Isaks og Jakobs 
Gud, når man som Pascal har fuldført 
den oprørske tankes løb. Den sjæl, der 
tvivler mest, stiler mod den dybeste 
underkastelse. 

Albert Camus 
Oprøreren, 1951 
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i en ramme, der falder ind under det religiøse menneskes verdensbillede.  
Hvis Gud virkelig er ”Far”, så må han som alle andre ordentlige forældre 
kunne trække sig tilbage og glædes over at afkommet kan stå på egne ben 
og træffe kloge valg, uden at han selv skal sidde på nakken af os hele tiden.  
Hvem ved; hvis Gud ligefrem findes, ville han måske være direkte stolt af 
os, hvis vi fandt ud af at opføre os ordentligt? Hvis opdragelsen havde 
virket. Hvilken forældr ser ikke med stolthed på voksne børn, der kan klare 
sig selv og fungerer godt sammen med andre? Normalt kommer man da 
ikke rendende til sin far og mor og tigger om løn og straf, når man er fyldt 
40. 
 
Problemet er at man ikke fødes voksen – hver generation må selv tilkæmpe 
sig sin voksenhed – også i forholdet til den Gud de eventuelt forestiller sig.  
 
autoritært og totalitært, og det var det også i den tidlige teenageeepoke: 
Gud regerede over menneskene med trusler om straf. 
 
Religionen siger: først var der Gud, han skabte mennesket, og han lærte 
det at tilbede ham. 
Cornelius siger: Først var der et gryende intellekt og en gryende 
klaroverhed, som lå under for naturens luner og var i konstant fare, og 
derfor søgte intellektet/klaroveheden meningsgivende mønstre og 
sammenhænge i omgivelserne, og når den fandet det, kaldte den det Gud. 
 
Kan vores forhold til Gud udvikle sig til gensidig ironi? Kan Gud leve med at 
vi vælger at dyrke beretningen om en Gud, som vi ikke tror på findes, men 
som blot er et produkt af vores hjerners behov for at finde sammenhæng og 
tryghed? 
 
Men Gud går ikke væk, bare fordi han ikke findes! Hvis Obama klarer sig 
gennem sine fire eller otte år som præsident bare nogenlunde hæderligt, 
hvad er så sandsynligheden for, at folk i år 2222 tilbeder ham som en gud? 
Hvis han skaber forudsætninger for fred i Mellemøsten? Eller løser 
klimaproblemerne og Norkorea åbner si g i hans præsidenttid? – Vi er nået 
langt, hvis han ikke bliver tilbedt! Og hvis han heller ikke opfattes som 
antikrist.  
 
Hvis konklusionen på det hele ikke bare skal være at vi lige så godt kunne 
kaste os ud fra toppen af Rundetårn, fordi det alligevel hverken gør fra eller 
til om vi er her eller ej, er vi så nødt til at opfinde en Gud? Simpelthen fordi 
vores hjerner er bygget til at have et metafysisk væsen i tankerne en stor 
del af tiden? Eller kan vi lige så godt tage til takke med den gud vi hele tiden 
har forestillet os og så italesætte fænomenet så det giver mening? 
Evolutionen har jo alligevel skabt flertallet af os religiøse. 
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Cornelius’ pointe er, at flertallet af os simpelthen slet ikke kan klare os uden 
idéen om en Gud. Da religionen bortfaldt som livsgrundlag, hvad blev der 
da af den etiske fordring over for Næsten, meningen med livet og indholdet i 
tilværelsen? Er Tennas og Thomas generation ikke netop beviset på at vi 
slet ikke er modne nok til at klare os uden noget højere at sigte efter? Det er 
jo ikke børsmæglerne, journalisterne, tv-folkene, reklamedrengene og 
gymnasielærerne, der organiserer sig og sender tæpper og varm suppe til 
jordskælvsområderne, det er kirkerne. Eller måske organiserer den kreative 
klasse en event og sender penge af sted, men det er jo ikke dem der står 
og øser suppe op. - Kun religionen taler om, hvad vi bør. Og det er her 
Dawkins går helt galt i byen!  
Ateismen vinder ikke ”sjæle” gennem intellektuel 
argumentation, men gennem at slå religionerne på 
deres egen banehalvdel: meningsgivende 
fællesskaber, hovr mennesker kan møde deres ”bør!” 
 
Kan vi som mennesker overleve hvis vi kun har os selv at sætte i centrum? 
Er det dét Gud er der til; at flytte fokus fra os selv så vi tjener noget større 
end vores egne behov? 
 
Er det ikke netop når vi sætter noget uden for os selv og sætter børn, Gud, 
samfund, de enlige gamle, venner, familie, ideologi etc. i centrum, at livet får 
mening? Og hvis vi vitterligt ikke tror på at Gud findes, når alle ideologierne 
viste sig at slå fejl, og hvis der hverken findes Godt eller Ondt men blot en 
proces, hvordan skal vi så overbevise os selv om at vi er nødt til at tro og 
handle efter noget større? Hvad skulle dette ”større” i så fald være, som kan 
påbyde os ”leveregler” som sikrer at vi alle behandles med respekt og 
værdighed og flest muligt sikres den størst mulige lykke og rigdom? 
 
Kan vi leve med en ”Gud” som vi er overbevist om ikke eksisterer, alene 
fordi vi vælger at der skal være en mening? 
 
Voksenheden har den reflekterede selvrefleksion, og den har selvironien. 
Hvis Gud stik mod al sund fornuft faktisk findes (og eventuelt læser med?), 
og han virkelig vil være ”Far”, så må han også have reflekteret 
selvrefleksion og selvironi. – Og hvis han ikke har, så er han en sølle Gud 
og et ynkeligt pjok, med ringere selvindsigt end os andre, og hvordan kan 
man bede til en sølle gud? Så er Verdens Almagt jo bare en kikset onkel. 
 
Derfor må det voksne gudsforhold være ironisk: vi ved at Gud ikke er der – 
og hvis han er, kan han godt selv se, hvor skrækkelig kluntet (for ikke at 
sige fraværende (!)) han er – men vi kan vælge eller ikke-vælge ham. Hvis 
vi ikke-vælger ham, har han kun sig selv at takke for det. Hvis vi vælger 
ham, så ved vi udmærket, at vi selv skaber ham i dét øjeblik vi vælger ham. 
Forudsat at han ikke rent faktisk er der 
 

You get the sense that Dawkins’ can’t 
control it. It’s as if he suffers form anti-
religious Tourrette’s 

Preaching to the (un)converted 
New Scientist 12. September 
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Men hvis han er der, så må han indse, at vi kun kan have et voksten forhold 
til ham og tage ham seriøst, hvis han kan se sin egen – ikke omnipotens 
men – impotens. Og hvis han også tager os seriøst. Hvorfor skulle voksne 
mennesker tilbede en gud, der ikke tager dem seriøst? (Her må Gud rive sig 
i håret af irritation over at være blevet afsløret – hvis man skal tro hans 
tidlige skrifter! Æv bæv!) 
 
Problemet er selvfølgelig, hvordan vi som menneskehed håndterer det chok 
der ligger i at skabe en så radikalt anderledes gudsforståelse: vi er nødt til 
at rive os selv ud af barndommens tryghed og tage voksenheden på os. 
Selv. For uanset om Gud er der eller ej, så kan han ikke gøre det for os. Det 
ville være det samme som hvis forældre rendte og laverde oprør på deres 
teenagebørns vegne – det ville liosom ikke være det samme.  
- skal alt det med Gud ovherovedet med? 
 
 Der er selvfølgelig også den mulighed at han rent faktisk findes. Men 
så må han altså affinde sig med at vi ikke kan finde ud af at forholde os til 
ham uden at slå hinanden ihjel. Så af ren og skær respekt for hans arbejde 
må vi vælge at ignorere ham. 
 Eller forholde os ironisk? 
 Som i virkeligheden er den største anerkendelse en moden menneske-
hed kan give en usynlig magt der prøver at bilde os ind at han bliver sur, 
hvis vi spiser flæskesvær eller benægter jomfrufødslen. 
 Dét kan kun være humoristisk ment? 
 Det kan i hvert fald kun være sådan, voksne mennesker må tolke det. 
– Og de samme voksne mennesker må så acceptere at for andre mennesker 
giver den slags overbevisninger dyb mening. Fordi vi ikke er 100 procent 
fornuftsvæsener men så meget mere. Vi har brug for åndelige fælleskaber, 
og vi har brug for den kultiske oplevelse og for symbolske handlinger der 
bærer betydninger med sig som ligger ud over sproget. 
 Og ud over klaroverheden? – I klaroverhedspotentialet? 
 Vores liv ville i hvert fald blive markant fattigere, hvis vi afskaffede 
alt dét der ligger ud over den klarovre og sproglige erkendelse. Det er jo 
blandt andet netop hver gang vi forsøger at fjerne alle de her ”intuitive 
ting”, at de totalitære, sekulære ideologier får vind i sejlene, og de sekulære 
demokratiske samfund selv skaber deres egne kultiske og religiøse modre-
aktioner. Når religionen forsvinder, så overtager den totalitære ideologi re-
ligionens og stammesamfundets egenskaber, og det sekulære samfund får 
religøse og nationale fundamentalister som ikke blot subkulturer men som 
reelle maktfaktorer inden for deres grænser.  
 Vi slipper simpelthen ikke af med behovet for kultisk skuespil og ån-
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delige fællesskaber som rykker ud i klaroverhedspotentialet og sætter de 
dybere værdier i tilværelsen i fokus. – Og det er i øvrigt lige netop dér jeg 
mener at hele intelligentsiaen har svigtet: mennesker har brug for at itale-
sætte og praktisere deres etik, og vi har et indbygget behov for at gøre det 
sammen med andre. Men alle de kloge hoveder som gerne vil afskaffe re-
ligionen, fordi den ikke er rationel, rejser jo ikke ud i verden med varm 
suppe og tæpper til de fattige. Dét gør kirkerne derimod, og derfor er der 
især to ting vi har behov for: 
 Det første er ikke-religiøse sammenhænge, hvor 
vores etik bliver italesat og praktiseret, og meget ger-
ne med en kulturel – måske endda kultisk – dimen-
sion som taler til vores følelser. 
 Det andet er nye, humanistiske metanarrativer 
– det vil sige de store fortællinger som repræsenterer 
vores værdier og giver os identitet – som kan supple-
re – hvis ikke ligefrem erstatte – religionerne. Det se-
kulære samfund må vise at det er et fuldgyldigt alter-
nativ til religionen. Og det må vise sig større og mere 
rummeligt end religionerne ved udelukkende at ”missionere” gennem sit 
gode eksempel og ikke ved trusler, vold, straf og frygt.  
 For ellers går sekularismen bare hen og bliver en ny, totalitær ideologi? 
 Og så er pointen ligesom væk. Hvis vi altså vil det sekulære samfund 
– om ikke andet, så fordi det sekulære samfund og demokrati er den bedste 
ramme for en oprigtig religiøsitet der ikke generer andre; religionerne har 
altså også en fordel af sekulære og demokratiske omgivelser – så må vi også 
tage os selv og dette sekulære samfund så meget seriøst at vi udstyrer det 
med noget der er reelt konkurrencedygtigt til religionerne. Hvilket kræver 
en personlig indsats, og at man som sekulær demokrat sætter lige så meget 
tid og energi af til at drage omsorg for de fattige og de uheldige og dem 
med utjekket hår og grimme sko, som dem der tror på Gud gør. – Hvordan 
ser udsigten ud til at Tenna Elvira Rasmussen går ned på Istedgade en af de 
nærmeste dage og inviterer et par hjemløse på en kop kaffe med en oprigtig 
interesse for deres velbefindende? 
 Ikke bare så meget som i nærheden af sandsynligheden for at nogle nonner 
kommer forbi og gør det samme! – OK, det er så her man begynder at værdsætte 
den høje trækprocent… 
 There’s no such thing as a free lunch – især hvis du gerne selv vil be-
stemme, hvem du spiser den sammen med. For dig handler det om at der er 
andre ting der er meningsfulde. For det religiøse menneske – eller i hvert 

Hvis vi virkelig vil 
demokratiet 

Der fandtes ikke længere nogen værdi, 
som var på een gang fælles for og 
højere end alle mennesker, og som 
kunne gøre det muligt for dem at 
bedømme hinanden. Tyskland af 1933 
overtog da nogle få menneskers 
elendige værdier og prøvede at tvinge 
en hel civilisation til at acceptere dem. I 
mangel af Goethes moral valgte det og 
blev underkastet bandens moral. 

Albert Camus 
Oprøreren, 1951 
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fald en del af dem – er det meningsfuldt at være noget for andre. Det er det 
selvfølgelig også for alverdens idealister – ”idealist” i den gængse, ikke-pla-
toniske betydning – i skikkelse af alt lige fra stærkt venstreorienterede idea-
lister – ”idealist” i den platoniske betydning – til de såkaldte ”hattedamer” 
der typisk befinder sig i de mere højreorienterede segmenter af befolknin-
gen, hvor der generelt er flere pragmatikere end idealister. Dét som det dre-
jer sig om, er helt fundamentalt at finde mening i tilværelsen – og hvorfor er 
det vigtigt at vi kan finde mening i tilværelsen? 
 Fordi det manglede bare andet? – Ellers er livet me-
ningsløst? 
 Man kan sige at det selvfølgelig må være et hu-
manistisk grundkrav at alle har et værdigt og me-
ningsfuldt liv. Men der er altså også en anden grund 
som påvirker mig direkte og påvirker dig direkte, og 
som har betydning for os alle sammen: meningsfulde liv giver stabile sam-
fund, og stabile samfund er forudsætningen for den gensidige tillid som 
solide demokratier bygger på. – Og dét hænger så også sammen med det 
globalt-eksistentielle spørgsmål: Hvad vil vi med os selv som menneskehed, 
og skal vi fortsat være på kloden? 
 Som menneskehed? 
 Eller skal vi ryge i totterne på hinanden og myrde og plyndre og øde-
lægge livet for hinanden igen og igen? Så derfor er spørgsmålet: Hvordan 
kommer vi videre som arten Homo sapiens sapiens der gerne vil – ikke blot 
overleve, men også – leve på planeten Jorden? Og hvordan gør vi livet me-
ningsfyldt for så mange som muligt af os? Både i betydningen ”jeg kan for-
stå, hvad der sker rundt om mig” og i betydningen ”mit liv er rigt og værd 
at leve”. – Den livsfylde som vi talte om i går. 
 Jeg har en hel liste her! 
 Der er mange muligheder for at gøre livet fyldigt og rigt, men jeg 
havde nu ikke tænkt mig at repetere dem alle sammen. Jeg vil nøjes med at 
kigge på et par af dem som vi har fælles ansvar for, og som det kan være 
vanskeligt at stille noget op over for som enkeltperson. – Og der skal vi så 
netop have fat i blandt andet metanarrativerne. 
 Ikke alene skal vi skabe nogle humanistiske 
metanarrativer for at italesætte vores demokratiske 
og humanistiske værdier i sig selv. En af udford-
ringerne for os som menneskehed er også at i takt 
med at hele samfund sætter spørgsmålstegn ved 
religion og overtro, så mister mange af os meta-

Behovet for mening 
People need hope, people need loving 
People need trust from a fellow man 
People ned love to make a good living 
People need faith in a helping hand 

Andersson/Ulvaeus 
Ring Ring, 1973 

Nye metanarrativer 
If public service boradcasting 
becomes mere entertainment 
with smattering of modis 
opinions, we wil not have an 
educated, principles public at all. 

The Home We Build Together 
Jonathan Sacks, 2007 



 256 

narrativer i livet i det hele taget, og så bliver livet tomt. Eller også skal der 
konstante oplevelser, underholdning, sex og måske endda alkohol eller 
stoffer til, så folk ikke mærker tomheden. 
 For det er metanarrativerne der giver vores tilværelse et større ”mål” – ”pur-
pose”?  
 Som var dét religionen gjorde i gamle dage – og fortsat gør for de tro-
ende. Men de verdensbilleder som religionerne repræsenterer, passer til 
vores kollektive barndomsepoke og pubertet, ikke til en ægte global vok-
senhed. Og heller ikke til den teknologiske og samfundsmæssige virkelig-
hed vi lever i i et demokratisk informationssamfund der nødigt skulle ud-
vikle sig til et lukket stammesamfund eller et idiotisk entertainokrati. For 
slet ikke at tale om et idiotisk, sexfikseret entertainokrati. 
 Hvad er der nu i vejen med sex? 
 Der er intet i vejen med sex! Det er vidunderligt med sex! Det er vid-
underligt at vi kan tale frit om sex offentligt og ikke behøver at fornægte det 
eller skamme os over sex! Men i dét øjeblik, hvor en hel kultur render og 
bilder sig selv og hinanden ind at menneskeligt samvær udelukkende hand-
ler om at tilfredsstille fysiske hehov; når medierne ikke giver plads til andet 
end mad og sex, så holder vi op med at tænke. Så bliver vi ikke klogere. Så 
reducerer vi os selv til ædende, stønnende, fisende aber, og sådan kan man 
ikke opretholde, endsige udvikle en kultur. Langt mindre et demokrati. 
Måske virker islam skræmmende på så mange mennesker, fordi der er en 
tøjring af sexualiteten, hvilket medfører at muslimer har kapacitet til også at 
tage sig af deres åndelige behov, mens alle andre er reduceret til æd, bæld, 
bol og bræk dig bagefter! 
 Dertil kommer at religionerne også har nogle dybe rødder i vores 
kultur og menneskelighed som det ville være et virkeligt tab at miste. – Per-
sonligt ville jeg finde det dybt tragisk, hvis hele vores salmeskat og for ek-
sempel den islamiske sang- og bønstradition forsvandt. Det ville være et 
kulturarvstab af uhyggelige proportioner! – Eller hvis vi bare vedligeholdt 
dem på skrømt, uden at mene et eneste ord af det hele. 
 Vi er altså nødt til både at skabe humanistiske alternativer og at refor-
mere religionerne, så de både kan praktiseres og give mening for voksne 
mennesker – hvad nogle af dem da også er i gang med. Kort sagt: vi skal 
skabe både religiøse og sekulære, humanistiske metanarrativer der passer 
til en voksen menneskehed. 
 Hvilket du blandt andet har forsøgt med en kæmpehistorie om menneskehe-
dens udvikling gennem småbørnsepoken, barndommen, vores fælles pubertet og nu 
voksenheden? 
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 Det er én mulighed, men der skal også fortælles andre. – Og hvilke 
dét skal være, må tiden vise. 
 Mening og livsfylde i form af nogle store historier vi kan berette os 
selv og vores liv ind i, er altså vigtige for vores videre eksistens. For vores 
hjerner er bygget til at forstå både verden og os selv i verden gennem histo-
rier, og forståelsen er nødvendig. 
 Vi er jo nødt til at kunne forstå den verden vi 
lever i, så vi kan drage mening ud af den og skabe 
mening at putte i den. Hvis vi ikke kan hitte rundt i 
verden og forstå den, så kan vi heller ikke finde livs-
fylde, for så bliver al den information der er rundt 
om os, erkendelsesmæssigt til memetisk kaos og uor-
den. Derfor er det vigtigt med oplysning og uddan-
nelse, for ellers er vi lost. 
 Dét du sidder og fisker efter, er et godt gammeldags, 
marxistisk udtryk som ”fremmedgørelse”? 
 Det er et fremragende, gammeldags, marxistisk udtryk! For det er 
præcis dét det handler om: vi kan ikke risikere at en betydelig del af vores 
medborgere bliver fremmedgjorte og ikke forstår, hvad der sker omkring 
dem, for så er det at de søger over i skyggecentrifugen og tilslutter sig de 
bevægelser som lover og lover og lover, men som kun har underkastelse og 
vold at tilbyde. – Og her kommer kompleksiteten selvfølgelig ind i billedet.  
 Kompleksiteten og specialiseringen er så høj inden for næsten alt, 
hvad vi foretager os, at vi bliver mere og mere isolerede i hver vores lille af-
grænsede fagomåde. Dét er farligt for demokratiet, for vi mister det fælles 
sprog.  
 Desuden er den nutidige og al fremtidig ny teknologi uforklarlig for 
almindelige mennesker. Mikro- og nanoteknologierne gør selv almindeligt 
husholdningsarbejde fuldstændigt defineret af ingeniører og computer-
nørder. Dengang far selv lavede sin stenøkse, eller mor selv drejede hånd-
taget på kværnen og bagte familiens brød, da var teknologien omkring os 
gennemskuelig og forståelig. – Bortset fra at ingen naturligvis kunne for-
klare, hvorfor eksempelvis surdej fik brød til at hæve, og derfor opfandt de 
guder og historier og magiske forklaringer på, hvorfor ting gjorde som de 
gjorde. Men i det mindste gav forklaringen mening, selvom den var forkert. 
 Nu er forklaringen rigtig, men den giver ikke mening? 
 Netop dét at vi i dag ikke kan forklare, hvordan vores ting virker – 
endsige reparere dem, når lortet går i stykker – mindsker forståeligheden. Jo 
mindre teknologien bliver rent fysisk, desto mere fremmedgjorte og desto 

Oplysning og 
uddannelse 

The most effective way to make the 
world a better place is through edu-
cation that shapes the future rather 
than reflects the past. By undercutting 
fundamentalism, education curtails 
violence and war. By empowering 
women, education curbs poverty and 
population. 

Max Tegmark, cosmologist, MIT 
New Scientist 12 September 2009 
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mere hjælpeløse over for teknologierne bliver vi. Måske er det endda dét 
der er med til at skabe den frygt – eller i det mindste usikkerhed – over for 
fremtiden som mange føler. Hastigheden i udviklingen er selvfølgelig også 
en faktor. Det samme er de dårlige erfaringer som vi allerede har haft med 
nye teknologier: DDT, atomkraft, østrogenlignende stoffer og kræftfremkal-
dende tilsætningsstoffer i mad og så videre. Vi aner ikke, hvordan det vir-
ker, og slet ikke, hvordan elementerne interagerer med hinanden, og om de 
skaber synergieffekter, når de først bliver sluppet løs – hvad de formentlig 
gør. Alt i alt mister vi en del af magten over vores egen tilværelse.  
 Men har vi så ikke netop vundet ”magt” over tilværelsen og forståelse på 
nogle andre områder som tidligere var uigennemskuelige? Jeg tænker på naturens 
kræfter, vejret, sygdomme og kroppens funktioner? Eller surdejen som du lige selv 
nævnte; alt dét som vi så netop ikke tillægger magiske evner mere? – Er uigennem-
skueligheden så ikke nogenlunde konstant? 
 Jo. Men dét er heller ikke godt nok, for det var jo netop uigennemsku-
eligheden der i gamle dage afstedkom de magiske forklaringer og tilbedelsen 
af de usynlige kræfter som udlovede belønning og straf! Vi skulle jo gerne 
ud over humbug-stadiet og forstå vores eget liv og den verden vi lever i, og 
når vi rent faktisk forstår de naturfænomener du lige nævnte, så er det jo 
netop på grund af oplysning og uddannelse at vi har afskaffet overtroen. 
 Elsparepæren versus heksejagterne? 
 Præcis! 
 Men intellektuel forståelse er ikke nok, vi skal 
også opleve at vi betyder noget for andre, og at vi har 
noget at bidrage med – ellers får livet heller ikke 
fylde og bliver meningsfuldt.  
 Mennesket skal gøre nytte? 
 Dét at gøre nytte i det samfund man lever i, er 
noget af det mest meningsfulde der findes. Hvad der naturligvis giver os en 
række udfordringer, i takt med at stadig flere arbejdsområder bliver erstat-
tet af maskiner og computere, og i takt med at almindelig social kontakt 
med hjælpsomme mennesker bliver alt mere sjælden i løbet af en helt al-
mindelig dags gøremål. 
 Dels må vi se os selv overflødiggjort, dels må 
vi overveje, om vi virkelig kan finde ud af at trives 
som mennesker, når vi ikke interagerer med andre 
mennesker omkring de ting vi foretager os. Er vores 
hjerner overhovedet i stand til at fungere og leve i en verden uden løbende 
mem-udveksling mellem medmennesker? Eller er det nuværende og især 

Nytte og 
medmennesker 

What makes us different is what 
we are, what unites us is what we 
do. We create the common good. 
Society is not static but dynamic. 
It is not just something we inherit 
and inhabit: it is something we 
make. 

The more different we are, the 
richer possibilities of what we 
make together. That means 
seeing difference not as sepa-
ration but as contribution. 
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det fremtidige samfund den mest perfekte opskrift på kollektiv kronisk 
depression? 
 Det sidste var et retorisk spørgsmål? 
 Dét kan du jo overveje.  
 Indtil et vist teknologisk niveau medførte det 
øget velfærd at maskinerne og computerne overtog 
de mest trælse og tunge arbejdsopgaver, simpelthen 
fordi vi ikke længere blev slidt ned på samme måde, 
og fordi vi kan løse beregningsopgaver som var umu-
lige før. Og selvfølgelig giver pc’er, internet og al-
skens andre opfindelser en masse fantastiske muligheder som ikke var der 
før – jeg ville jo ikke bytte! – men spørgsmålet er, om vi er ved at være på 
vej over åen efter vand? Mennesker skal under alle omstændigheder have 
noget at leve af, og hvis stadig flere af os erstattes af maskiner og overgår til 
passiv forsørgelse, hvor skal pengene så komme fra? Eller skal folk bare 
have lov at dø i deres eget skidt? 
 Men finder de så ikke bare noget andet at lave? Bliver der ikke sat en masse 
kreativ energi fri, når vi slipper for alle de trælse arbejdsopgaver? 
 Jo, blandt den lille del af os som rent faktisk har en kreativ åre og kan 
tænke nyt og spændende. Men langt størstedelen af os tænker altså ualmin-
deligt konventionelt livet igennem, og selvom der findes kreativitetskurser 
og kreative metoder og jeg-skal-komme-efter-dig, så er det altså ikke os alle 
sammen der trives med det. Vi er for en stor dels vedkommende trygheds-
narkomaner der ikke finder forandringer og kreativitet ubetinget spænden-
de, men som nyder genkendeligheden og at gå og pusle om det velkendte. – 
Jeg ved godt at det må lyde mærkeligt i ørerne på en ”kreativ” og omstil-
lingsparat journalist i overhalingsbanen, men prøv at se på dit eget pro-
dukt… 
 Damebladene? 
 Der findes ikke noget mere forudsigeligt og uforanderligt! Som sagt 
pløjede vi stakkevis af gamle dameblade igennem, da vi researchede CPH1, 
og ud over at de slavisk afspejlede tidsånden – det var jo derfor de var så 
fremragende et semiotisk værktøj til vores research – så var det mest mar-
kante også at der ikke var for fem flade ørers forskel på indholdet i 1960 og 
1990. Det var nøjagtigt de samme skønhedstips, de samme kostråd, de sam-
me modeartikler – skoene og kjolerne var naturligvis forskellige, og i mel-
lemtiden var kiwifrugten blevet opdaget – madopskrifterne ændrede sig 
selvfølgelig også, og så er kvinderne kommet ud på arbejdsmarkedet, men 
det var stadig det samme venindesludder der stod mellem billederne, jour-

Yes, we have our private rooms, 
but we also have our public 
spaces, and those public spaces 
matter to all of us, which is why 
we work together to make them 
as expansive and gracious as we 
can. That act of making creates 
belonging. This is society as 
integration without assimilation. 

The Home We Build Together 
Jonathan Sacks, 2007 
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nalistikken var identisk, og tonen var lige idiotisk. Kun grøftevand kan væ-
re mere stillestående. 
 Dét er altså ikke fair! 
 Fordi? 
 Kvinder har da flyttet sig enormt i de 30 år! 
 Hvor? 
 På arbejdsmarkedet som du lige nævnte! Og politisk! 
 Og hvor mange politiske eller arbejdsmarkedsrelaterede, grundigt 
researchede artikler med bare et minimum af substans har du nogensinde 
set i et dameblad? 
 Den sved, hva’? 
 Har kvinder ikke lov til et pusterum, måske? 
 Jo. Jeg konstaterer bare at vi betaler for at opsøge uforanderligheden, 
og der, hvor kulturen bliver kønsspecifik, der dropper niveuet, og dumhe-
den tager over. – Burkapåbud, fodbold eller dameblade, det er ét fedt: lige 
religiøst og lige fordummende.  
 Men du har selvfølgelig en pointe, for resten af virkeligheden er sim-
pelthen gået hen og blevet så kompleks at vi har behov for at koble af fra 
den, og der er damebladene en udmærket form for hjernedød.  
 Sammen med fodbolden? 
 Og alle de andre kultiske sammenkomster og masseoplevelser som vi 
opsøger for at få balance i tilværelsen. 
 Den stadigt stigende kompleksitet i teknologi, samfund og alt muligt 
andet som vi selv har skabt, har fjernet os længere og længere fra vores ur-
menneskelige livsomstændigheder, fra de selv samme livsomstændigheder 
som skabte og formede os som mennesker, og dermed bliver spørgsmålet 
helt seriøst: Var teenageepoken – til trods for dens opfindelse af humanis-
men – i virkeligheden én lang dehumanisering? 
 Vi skal til at vælge det humane, hvis vi gerne vil have det? For ellers smuld-
rer det imellem hænderne på os? 
 Det var dog kattens som hun sidder og tager ordene ud af munden på 
mig! – Ja! Vi er nødt til at vælge vores menneskelighed, på samme måde som 
vi er nødt til at vælge vores eksistens.  
 Både globalt og individuelt? 
 Hele vejen rundt! Og dét handler blandt andet om at mennesker skal 
kunne gøre nytte og leve et meningsfyldt liv i en hverdag og en verden som 
er til at forstå. ”Intet er bedre for mennesket end at spise og drikke og nyde 
frugten af sit slid,” står der i Prædikerens Bog. Men der er ikke længere no-
gen sammenhæng mellem vores arbejde og vores belønning. Sammenhæn-
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gen er væk. – I øvrigt en betragtning over arbejdet der står i skarp kontrast 
til Vorherres forbandelse af Adam og Eva efter syndefaldet og den famøse 
bid af æblet fra kundskabens træ. 
 Der skulle de ”æde deres brød i deres ansigts sved” – eller noget i den ret-
ning? 
 Ikke just noget reklameslogan der virker appellerende! 
 Men måske vidste prædikeren noget Vorherre ikke lige havde tænkt 
over: arbejdet er slet ikke nogen forbandelse! Mennesket kan ikke leve uden 
noget meningsfuldt at tage sig til, og når vi ikke kan udholde lediggang, så 
er det, fordi vi er mennesker og ikke guder. – Omvendt kunne man selvføl-
gelig mistænke Almagten for at være en større psykolog, end vi tror, for 
menneskene gør som bekendt ofte det modsatte af, hvad vi får besked på. 
Hvis vi havde gjort som Vorherre befalede til at begynde med og ikke havde 
spist af æblet, så havde vi været totalt nytteløse og ville have kedet os til 
døde i Paradiset. 
 Total lediggang er faktisk en skræmmende tanke… 
 Rædsom! 
 Der er altså nødt til at være noget til alle at 
gøre og at bidrage med. Og eftersom vi jo desværre 
ikke alle sammen er lige så begavede som de gode 
hoveder der sidder inde hos CEPOS, så er vi nødt til 
målrettet at indrette vores samfund sådan at der er 
flere måder at gøre nytte på. Men hvordan gør vi 
dét? Hvordan skruer vi vores samfund sammen, globalt og lokalt, sådan at 
vi alle sammen får noget at lave? Så vi alle sammen har noget at bidrage 
med, så livet kan blive meningsfuldt? 
 For alle syv milliarder? 
 Ville dét ikke kun være rimeligt? – Du legede med Lego som barn, 
sagde du. Så ved du også at det er byggeriet der er det sjove, ikke resultatet. 
Når først brandstationen eller rumskibet er bygget, så skiller man det ad 
igen. Jeg har endnu aldrig oplevet et barn der legede med det færdige Lego-
byggeri.  
 Verden er en proces, og den giver kun mening for os som proces. For 
vi er selv en proces, vi dannes gennem hele livet, og vi bliver aldrig ”færdi-
ge”. Jeget og vores selverkendelse er en proces, og verden giver kun me-
ning, når vi får lov at bidrage til den, og når vi har forbindelser til netværket 
både fremad og bagud og ud til siderne til vores samtidige. Når vi interage-
rer med mennesker og bidrager med noget nyttigt, så er livet rigt. 
 Vi skal være arbejdende forbundet med verden?  

A society that is all competition 
and no co-operation is not a 
society at all. But a society that is 
all co-operation and no compete-
tion is equally not a society. It is 
a sect. On a larger scale it is a 
totalitarianism. 

The Home We Build Together 
Jonathan Sacks, 2007 
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 Og andre skal have nytte af det. 
 Vi skal være ”nyttigt forbundet” med andre ord? 
 Så er den hjemme!  
 Og hvordan gør vi så dét? Globalt? 
 Det er jo lige dét. 
 Noget af det første vi talte om i mandags, var lykken. Og som vi talte 
om i går, så er lykke ikke en rusfølelse som kan vare for evigt. Det er snare-
re en livsfylde og den mening vi lige har talt om. Som i bund og grund 
handler om at have kontrol over egen livssituation og ikke føle sig frem-
medgjort over for den virkelighed man lever i. 
 Men for at vi kan få den kontrol, så skal vi også leve i et samfund der 
tillader os at opnå det. 
 Popper og det åbne, demokratiske samfund igen? 
 Samt den hollandske undersøgelse som vi talte om i mandags, der vi-
ser at demokrati, sikkerhed, lighed mellem kønnene, modernitet, lav milita-
risering og et fravær af klasseskel skaber de lykkeligste samfund. 
 Poppers åbne samfund, med andre ord? 
 Sandt.  
 Når samfundet har etableret de vilkår der kendetegner det åbne, de-
mokratiske samfund, så gør penge og materiel rigdom ikke den store for-
skel for lykken. – Livsfylden.  
 Og hvis man så skulle nævnte tre specifikke 
ting mere som gør os glade og giver livet mening, så er det leg, læring og 
musik. – Plus måske en ekstra kop kaffe til at tage den kvalmende fornem-
melse af for meget Nutella! 
 Oven på remouladen ligger det godt nok tungt! 
 Måske man skulle tilføje mådehold på listen… 
 Begynder det så ikke at blive religiøst igen? 
 Kun hvis du skal tugtes til mådeholdet eller overbevises med usyn-
lige kræfter og magi! Hvis det kommer af indsigt og almindelig kvalme, så 
ligger den helt klart ind under det Popperske paradigme! 
 Et glas vand ville nu heller ikke være at foragte! 
 OK, jeg har kun lige én ting mere at sige om det her, så kan vi rydde 
af bordet og skaffe noget vand nede i køkkenet.  
 Og det er? 
 At nu har jeg både nævnt oplysning, uddannel-
se og læring, og jeg vil bare lige udrede trådene og i det mindste give et 
indtryk af at jeg kan se forskel på dem: 
 Undervisning er dét der kommer ud af afsenderen, det vil sige den 

Stabilitet, lykke og 
demokrati 
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 263 

velmente pædagogiske formidling af fakta og information. Underviseren 
kan så være en større eller mindre pædagog, men vedkommende er i det 
mindste udstyret med noget viden som andre kan have nytte af at lære. 
 Læring er dét der foregår i knolden og i kroppen på modtageren. 
Undervisningen skal passe ind i dét memetiske netværk som eleven råder 
over i forvejen. Kompleksitetsniveauet skal passe til de nicher der er at ud-
fylde, og når niveauet passer, så er læring sjov. For så oplever man en til-
fredstillelse ved selve processen, for sådan er vi og vores hjerner indrettet – 
er min påstand.  
 Men det er ikke nok at kompleksitetsniveauet passer, der skal også 
være identifikation. Modtageren eller eleven skal opleve at den viden som 
formidles, er relevant og interessant. Hvis dét ikke er tilfældet, så kan kom-
pleksitetsniveauet være nok så perfekt. Og her mener jeg – uden at kunne 
bevise det – at sådan noget som spejlneuronerne kommer ind i billedet, og 
dermed kroppen. Hvis vi kan forankre ny viden, ny læring i vores fysiske 
erfaring med verden, så giver den mening, og hvis den giver mening, så er 
den også sjov. 
 Modsat den viden der passer ind, men som ikke giver mening, fordi vi ikke 
kan identificere os med den? 
 Udfordringen er selvfølgelig at det er så forskelligt fra perosn til per-
on, hvad vi identificerer os med, og hvad der giver os en fysisk oplevelse – 
for mit eget vedkommende er det absolut en fysisk oplevelse at sidde med 
en god bog om kaosteori og labbe alle mulige kloge tanker og erkendelser i 
mig, jeg bliver glad i låget, simpelthen! Men sådan er det jo trods alt de fær-
reste der har det! 
 Dét kan jeg skrive under på! 
 Til gengæld er der formentlig en fysisk identifikation for dig, når du 
ligger på sofaen med damebladet, fordi indholdet faktisk er så fysisk: tøj, 
makeup, krop og velvære. – Det kan godt være at du ligger og slænger dig 
med morgenhår og udslidte joggingbukser, men du identificerer dig med 
skønhederne på billedet og får en eller anden drøm om velbehag ud af det. 
 Som skyldes mine spejlneuroner? – Og er en form for læring? 
 Det passer lige ind i frøkenens kompleksitetsniveau! 
 Tak. 
 Selv tak. 
 Undervisning er altså afhængig af læring for at virke, og læring er no-
get der foregår i os. Men det bliver først til oplysning i dét øjeblik vi kan 
sætte det i en kontekst og dele og diskutere det med andre. I dét øjeblik vi 
demokratiserer vores viden og skaber fællesskaber med den. 
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 Men dét er jo hele tre ting – går dét? 
 Det går fremragende! Vi skal bare vide og indrette os på at det er så-
dan det hænger sammen, og så skal vi ville det og prioritere det! For vores 
fremtidige eksistens som art afhænger af det. – Og med disse ord… 
 Vand? 
 Hvis du rydder af bordet og henter en kande, så tjekker jeg med sek-
retæren, om de har hørt mere fra Rask.   
 Hvor meget mere har du på programmet? 
 Er du ved at være træt? 
 Bare nysgerrig… 
 Jeg vil give dig nogle scenarier for, hvad der sker, alt efter om vi væl-
ger eller ikke vælger: Vil vi et ordentligt globalt samfund, eller vil vi ikke? 
Og så vil jeg komme med nogle endnu mere konkrete bud på, hvad vi kan 
gøre på det politiske og lavpraktiske níveau. Men det ville unægtelig være 
rarere at gøre det uden for det her rædsomme hospital! 
 Sandt. 
 Godt. Vi ses om lidt. 
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∆ΙΑΨΑΛΜΑΤΑ XXVII  
 
 
Hvis vi nu lige begyndte at tænke os om… 
 
 
 
 



 266 



 267 

 
 
 Så er der vand. – Hvad sagde sekretæren.  
 At han sidder i en flyver på vej fra Aalborg! 
 Hvad?! 
 Der er bare ét eller andet der siger mig at han i hvert fald ikke sidder i 
en flyver på vej fra Aalborg… 
 Hvorfor dét? 
 For det første fordi han lider af flyskræk. – Hvilket er ret morsomt for 
en psykiater: at han ikke får gjort noget ved det, mener jeg. For det andet 
var der bare et eller andet der sagde mig at han ikke sidder i en flyver på vej 
fra Aalborg! 
 Men han kommer og udskriver dig? 
 Dét var efter sigende en af grundene til at han havde taget en flyver 
fra Aalborg.  
 Så han kunne nå herud inden weekenden og sende dig hjem? 
 Måske skrækken for at have mig i sin lovformelige varetægt endnu en 
weekend overgår flyskrækken! – Hvor kom vi til? 
 Du sagde konkrete scenarier for fremtiden og noget om de konkrete mulighe-
der vi har for at handle. 
 Sandt. – Ikke at jeg har den ringeste dokumentation for at det vil vir-
ke, men derfor kan man jo godt skitsere nogle muligheder og opstille nogle 
mulige konsekvenser, så det er til at finde ud af, hvad man kunne tænke sig, 
og hvad man måske ikke så godt kunne tænke sig. 
 Vi går mod turbulente tider, sagde du? 
 Synes du ikke de er meget godt i gang allerede? 
 Så det bliver ikke værre? 
 Det kan det sagtens. Men det kan også blive 
bedre. Det er op til os selv og de valg vi træffer. Lo-
kalt, nationalt, kontinentalt og globalt. 
 Og der er ikke andre til at træffe valgene end os? 
 Og derfor er det helt fundamentale spørgsmål: 
Ønsker vi at træffe valg, eller tager vi det som det kommer? Hvis vi ønsker 
at træffe valg, er vi så også villige til at leve med konsekvenserne? Er vi 
villige til at leve med konsekvenserne, hvis vi ikke træffer nogen valg? Og 
hvis vi vælger at træffe valg, skal de så være baseret på viden og rationelle 
overvejelser, eller skal de være baseret på følelser og kollektive stemninger? 
Eller! Skal det være fornuftsbeslutninger der giver følelsesmæssig mening? 
– Hvad foretrækker frøkenen? 

At vælge 
As James Surowiecki showed in 
his The Wisdom of Crowds, the 
more open a group is, the more 
likely it is to make sound 
decisions. 

The Home We Build Together 
Jonathan Sacks, 2007 
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 Viden og fornuft der giver følelsesmæssig mening! 
 Så har vi i det mindste dét på det rene! 
 Problemet er selvfølgelig at der jo – uanset, hvor 
fornuftigt og veloplyst vi træffer vores valg – altid er 
en overvejende sandsynlighed for at der vil ske noget 
uforudset.  
 ”Shit happens”? 
 Før eller siden. Men man kan jo også have hel-
det med sig – om end ”held” som sådan jo ikke lige-
frem findes. 
 Det er bare en tolkning vi giver tilfældighederne? 
 Men derfor kan tilfældighederne jo godt ind-
træffe alligevel, også selvom vi i udgangspunktet vælger klogt. Både de 
gode og de mindre gode tilfældigheder; historiske overraskelser eller måske 
ligefrem historiske chok i både den ene og den anden retning. – Eller måske 
i virkeligheden: emergente fænomener og kollektive eller kulturelle fase-
overgange som man måske ikke ligefrem burde have kunnet forudse på 
klokkeslæt, men som man i det mindste burde kunne opfange som en ”seis-
misk aktivitet” der snart må give sig udslag i et skred. 
 Sig lige dét igen… 
 Måske burde vi have kunnet forudse urolighederne i Iran i kølvandet 
på fupvalget – i hvert fald burde vi have kunnet forudse valgsvindlen i sig 
selv. Murens fald i 1989 virkede også som om det kom som et lyn fra en klar 
himmel, men de spændinger og frustrationer der var opbygget i det østtys-
ke samfund burde vi ikke blot have kendt til, vi burde også have erkendt 
styrken. 
 Og dermed også sandsynligheden for at regimet vil-
le kollapse? 
 Nogle ting burde vi kunne blive bedre til at se 
komme.  
 Som eksempelvis da du skrev kronikken om 11. september allerede i 1999? 
 Og hvorfor jeg var så sikker på at noget i den retning ville finde sted, 
ved jeg ikke. Jeg havde bare denne her stensikre formodning om at der var 
nogle ting som ikke kunne fortsætte, og at der var ét eller andet på vej, og at 
vi skulle til at vende blikket mod Mellemøsten. – Men bortset fra bryllups-
kronikken som Frøken Snagemås faktisk så og som endda havde været i 
avisen, så har du jo ikke set de to andre kronikker fra samme år som jeg og-
så valgte ikke at få publiceret. Deres forudsigelser kom ikke til at passe. 
 Hvad gik de ud på? 

At blive snydt 
 
Things are moving so fast in race 
relations a Negro could be presi-
dent in 40 years.  There is no 
question about it.  In the next 40 
years, a Negro can achieve the 
same position that my brother has 
… prejudice exists and probably 
will continue to … but we have 
tried to make progress and we are 
making progress.  We are not 
going to accept the status quo. 

Robert F. Kennedy May 27, 1968, 
approximately one week before he 

was assassinated. 

Totalt for sej animation af Jern-
tæppet – link via baade-og.dk: 
www.baade-og.dk/links  
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 Den ene… gik på en total omlægning af vores landbrug til en totalt 
grøn produktion i alle led inden år 2010. 
 Ja, dét kom i hvert fald ikke til at passe! 
 Og den anden gik på at årtusindskiftet ville komme til at sætte et kul-
turelt fingeraftryk – det var ikke engang Y2K-problematikken jeg tænkte på, 
det var mere i retning af at selve overgangen fra 1900-tallet til 2000-tallet 
ville give os et kulturelt kick. Der skete ikke en brik! 
 Så én rigtig forudsigelse blandt tre? 
 Og hvad kan man bruge dét til? Bortset fra at lokke en dameblads-
journalist på besøg i fem dage? – Hvilket jo slet ikke er noget ringe resultat, 
når man tænker over det! 
 Du havde simpelthen ikke fået leverpostej med remoulade og ristede løg til 
frokost i dag, hvis du ikke havde forudset 11. september og gemt det i skuffen? 
 Eller rundstykke med Nutella.  
 Der sker hele tiden begivenheder som vi ikke kan forudse, eller der 
kommer ny erkendelse som ændrer vores verdensbillede. Darwin, atom-
bomberne over Hiroshima og Nakasaki, opfindelsen af penicillinen, koppe-
vaccinen, DDT, kogalskab, Ferdinand som blev skudt i Sarajevo og kastede 
hele verden ud i et blodbad, eksempelvis. Ingen forudså nogen af delene, og 
alligevel kom det til at ændre ikke blot historiens gang, men også hverdagen 
for millioner af mennesker over hele kloden og alle efterfølgende generatio-
ner. Den slags begivenheder vil naturligvis altid indtræffe, og derfor er det 
umuligt at sige noget som helst konkret om fremtiden – tidspenduler, kom-
pleksitet, seismiske fornemmelser og emergente faseovergange til trods.  
 Finanskrisen? 
 Der kan man bare se, hvor elendige vi er til at 
forudsige noget som helst. Den burde have været til 
at regne ud for flertallet af dem der sidder med fing-
rene nede i de finansielle suppegryder. – At jeg for-
udså pendulbevægelsen i det økonomiske pendul, var ikke den store kunst, 
og jeg byggede jo egentlig også mest min forudsigelse på formodningen om 
at Milton Friedmans ideologi før eller siden ville vise sig at være utilstræk-
kelig, simpelthen fordi ingen så ensporet ideologi er i stand til at fungere 
alene i længden. Men dem der virkelig sidder med lovgivningen og de fi-
nansielle modeller burde have kunnet regne ud at systemet ville kollapse. 
Og de burde næsten også kunne have sat dato på. 
 Men handler økonomi ikke om mennesker frem for penge? Er det ikke dét du 
selv har sagt? – Elliott-bølger og alt det dér? Så kan man vel ikke bare regne den 
slags ud? 

All of the above factors have been 
involved in the creation of the bubble 
we are now experiencing in the housing 
market. Through a discussion I have 
presented my suggestions on the basis 
of existing theories for policy makers. 
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 Nej, det er netop også dér det går galt. For de 
som sidder med beregningerne, indgår jo i ligningen: 
de er også mennesker der er opslugt af tidsånden og 
den optimisme eller pessimisme som præger økono-
mien.  
 Dertil kommer så at dét som krisen afhænger 
af, er kollektive stemninger, og de stemninger lader 
sig ikke regne ud. Hvornår indtræffer den ”kulturel-
le” begivenhed som gør at tilliden forsvinder? Hvor går smertegrænsen for 
tvangsauktioner og ubetalte regninger, før alle går i panik på én gang og 
sender systemet mod afgrunden? Den slags seismiske spændinger som 
opbygges, det er dem vi ikke kan finde ud af at regne ud. Vi kan ikke finde 
ud af at tage vores kollektive psykologiske temperatur og se, hvornår 
systemet slår sprækker, og hvornår sprækkerne får hele lortet til at briste. 
Det gælder finanskrisen, irans revolutioner, Murens fald, folkelig opstand 
og demokrati i Kina, Nordkoreas kollaps, russisk implosion og overgang til 
reelt diktatur, afrikansk kaos eller velstand – vi kan bare ikke forudsige det. 
– At amerikanerne valgte Obama.  
 Det var en af de bedre overraskelser? 
 Det var unægtelig interessant at amerikanerne i kølvandet på otte års 
krigsførelse og aggressiv enten-eller-retorik valgte en præsident som åbne-
de muligheden for et fælles narrativ om global sameksistens og håb. – Og så 
kan man jo som europæer kun ærgre sig over at vi ikke nåede at udnytte 
Bush-æraen til selv at søsætte et andet narrativ end det Milton Friedmanske, 
Alan Greenspanske, Dick Cheneyske og messiansk kristne pubertære enten-
eller, så vi kunne have placeret Europa i en langt mere solid position i for-
hold til den udvikling som vi er nødt til at gennemgå. 
 Fra enten-eller til både-og? – Obama er både-og? 
 Han er i hvert fald en historisk overraskelse og udtryk for en fase-
overgang til en ny kultur der byder helt nye muligheder på en hel masse 
områder. Hvis han lykkes med sit projekt. Vores fælles beretning om, hvor-
dan vi løser verdens problemer har fået en helt ny karakter qua en ny for-
taler der har formået at ramme folks følelser og skabe nye visioner. Det lå i 
kortene at pendulet ville svinge, og hvis alt dét jeg har siddet og sagt om 
evolutionen og vores voksenhed har noget på sig, så ville vi før eller siden 
nå til dét narrativ og den erkendelse som er under opbygning, men at det 
lige skulle ske med Barack Hussein, dét var jo ikke til at vide. 
 Du har ikke en kronik liggende et eller andet sted om Amerikas første sorte 
præsident? 

 

The most important lesson is that policy 
changes now could stop the mania and 
herding behaviour before the problem 
gets even bigger. Stopping the housing 
market from continuing its reinforcing 
process until an even bigger and less 
controllable bust would occur would 
therefore be advisable, whereas a gentle 
policy response should be incorporated. 

Jens Kjær Sørensen 
jensks.com  
marts 2006 
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 Det har jeg såmænd nok, men at han skulle være så kvik i pæren, dét 
erindrer jeg ikke at have skrevet noget om nogen steder. – Ej heller at han 
ville gå så rent ind følelsesmæssigt, og at vi ville se titusindvis af mennesker 
råbe i takt til kryptoreligiøse valgmøder. Selvom jeg, hvis jeg havde taget 
mine egne tanker og ord alvorligt, burde have kunnet forudsige at netop 
det følelsesmættede folkehav ville være forudsætningen for at en person 
ville kunne introducere en så radikal anderledes tilgang til politik. Uden at 
blive leet ud. Hvad hans modstandere vel på sin vis har forsøgt, men er 
mislykkedes med foreløbig. 
 Summa summarum: uanset hvad vi gætter eller går og planlægger for 
kloden og vores kollektive fremtid, så vil der ske noget uforudset som 
vender det hele på hovedet. ”Mennesket spår, og Gud rår” som min gamle 
bedstemor altid sagde.  
 Dét sagde min sjovt nok også! 
 Og de har begge to fået ret – så dér er en spådom som i det mindste 
passer! 
 And on that note… lad mig så komme med mine fremtidsscenarier, så 
du har nogle bindegale forudsigelser du kan afsløre for Rask, når han nu 
forhåbentlig kommer her inden alt for længe og spørger, hvordan jeg har 
det. 
 Så jeg kan dokumentere at han bør beholde dig? 
 Så jeg kan overbevise ham om at jeg naturligvis ikke mener en brik af 
dét jeg har siddet og sagt – så han kan få noget at tænke over!  
 Han skal nok udskrive mig. Tag det helt roligt.  
 Men du vil stadig ikke fortælle mig, hvad det er for noget medicin han har 
givet dig? Om det er sådan noget nano-halløj eller noget gensplejset noget? 
 Man har ikke godt af at vide alt, Frøken Tenna! – Fremtidsscenarier! 
Kan du huske, hvor tidspendulerne svinger hen? 
 Det talte vi om i går? 
 I onsdags, tror jeg. 
 Bladre-bladre… 
 Jeg vil bare lige have dem i frisk erindring, vi skal ikke trampe rundt i 
dem som sådan… – Kan du finde dem? 
 Ikke endnu, men jeg tror jeg skrev det... her! 
 Smukt! – Så hvor er vi nu, og hvor svinger de 
hen de næste rundt regnet 30 år?  
 Bare sådan i overskrifter? 
 Ja tak. 
 Argumentpendulet har befundet sig i fornuft og vi-

Tidspendulerne, kort 
Is it within the power of any social 
science to make such sweeping 
historical prophecies? Can we expect 
to get more than the irresponsible 
reply of the soothsayer if we ask a man 
what the future has in store for man-
kind? 

The Open Society and its Enemies 
Karl Popper, 1945 
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denskab de sidste rundt regnet 200 år, men nu svinger pendulet til meninger, følel-
ser, stemninger og værdier – eller er vel egentlig svinget? 
 I alt for høj grad. Det havde været OK, hvis der ikke var et enten-eller 
mellem fornuft og følelser, men indtil vi formår at kombinere fornuft og fø-
lelser, videnskab og værdier, og – ikke mindst – objektivitet og subjektivitet, 
så er det et problem at vi tillader fornuften og videnskaben at blive tilside-
sat for meninger der ikke har hold i andet end følelser og værdier der er 
rent subjektive. Vi er altså trådt ind i en tid, hvor meninger og følelser har 
lige så meget vægt som viden og fakta. – Andre penduler? 
 Religionspendulet… Der har vi haft sekularisering 
i et par hundrede år, og sammen med argumentpendulets 
fornuft og videnskab har det fået os til at satse på viden 
frem for tro, men nu er vi ved at svinge tilbage til humbug, 
subjektivitet og fanatisme. – Det er foragtcentrifugen der 
gør udslaget her? 
 Det kan du bande på! – Andre? 
 Idépendulet: fra postmodernismens relativisme til 
absolutisme af forskellig art – også i skøn overensstem-
melse med foragtcentrifugen? – Vi risikerer at ryge om på 
skyggesiden? 
 Hvis vi ikke insisterer på at det skal være an-
derledes; hvis vi ikke insisterer på tolerance og 
mangfoldighed, så ja. – Andre penduler? 
 Konfliktpendulet. Der havde vi kold krig i en årræk-
ke, så mistede Machiavelli sin betydning, og nu har vi i 
stedet asymmetriske konflikter, og dem bliver vi ved med nogle år endnu? 
 Nemlig. – Hvad er der så tilbage? Trendpen-
dulet? 
 Der har vi lige haft ti års værdikamp med nationa-
lisme og nultolerance, men nu bevæger vi os ind i rådvild-
hed og forvirring, og om otte-ti år så bliver det til ansvar-
lighed og nytænkning. – Er det ikke allerede på vej? 
 Det ligger og ulmer. Spørgsmålet er jo, hvor 
længe vi orker at rende rundt i rådvildhed. Men lad 
os nu se. – Økonomipendulet? 
 Der er det som du lige sagde før: der har Milton 
Friedmans Chicago-skole og ultraliberalisme hersket i en 
generation, og nu svinger pendulet så til nationaliserin-
ger og mere røde økonomier. 
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 Røde ører i hvert fald! Og røde bundlinjer. – Er der flere penduler? 
 Det videnskabelige pendul. – ”De videnskabelige paradigmers pendul.” 
 Og hvor svinger det fra, og til hvad? 
 Fra en videnskab der kontrollerer naturen til en videnskab der kopierer natu-
ren. – Cradle to cradle?  
 Præcis. Med en øget økologisk bevidsthed og 
en videnskab som ikke længere forsøger at kontrol-
lere naturen, der vil vi i fremtiden få et langt tættere 
forhold til naturen. Men på en ny måde. Politisk, øko-
nomisk og videnskabeligt er vi i gang med at satse 
på samspillet mellem naturen og os selv og den kul-
tur vi har frembragt, og Cradle to Cradle er præcis 
dét det handler om. Og kommer til at handle om. 8 
 Men oven i alt dét kommer så skiftet i det al-
lerstørste paradigme af dem alle sammen: skiftet fra enten-eller til både-og. 
 Fra en dem-versus-os-tankegang, til en inkluderende tankegang, hvor mod-
sætninger udgør en helhed? 
 Hvor vi i det mindste bliver i stand til at se, i hvor høj grad vores ari-
stoteliske verdensbillede former vores tankemønstre, og hvor vi bliver i 
stand til at sætte os ud over det og vælge, hvornår vi skal tænke enten-eller, 
og hvornår vi skal tænke både-og. 
 Både-og’et kan rumme enten-eller’et, men enten-eller’et kan ikke rumme bå-
de-og’et. – Og både-og’et er en ny form for voksenhed, mens enten-eller’et er puber-
tært? Så på de store linjer er vi ved  at blive voksne, men der er stadig alle mulige 
kulturelle strømninger som forhindrer os i at tage skridtet fuldt ud? 
 Nemlig. Vi kan kun tage skridtet, forudsat at vi sætter os ud over de 
strømninger og vælger, hvordan vi gerne vil have det. Og forudsat at en 
masse mennesker ikke føler sig tiltrukket af de ”stammesamfund” som 
skyggecentrifugen tilbyder, når mainstream-kulturen bliver for kompleks. 

                                                 
8 PS: Isolert set, naturlivis det er intressant og se, hvor Knallhatt var ret og hvor han var vrang, og som med 
all andre ”gamle futurister” det er sjov og samnligne med forudsielsen og historien, som den rent faktisk kom 
til og gaa.  
Men mer tankeväkne i den her samnhäng vel egntli er, a han saa slet ikk Danmarks udvikling i kortne. Tydlivis 
han forsöer og ta et Europäisk perspective, men allivel det sier noet om, hvor uforberedt vi reelt var, ikk blot 
for 30 aar sidn, da Knallhatt skrev Baade-Og, men osse saa sent som for 10 aar sidn, da det först langsomt 
gik op for os, a vi var ikk länger selfforsyne med hverken olie eller drikvand, og a 30 aars katastrofal 
udnrispolitik har sin pris.  
Hvordan ku vi som nation vär saa uopmärksom paa den udvikling som var i gang? Hvor var vors medier? Hvor 
var vors politiker? Hvor var vi self? Hvorfor lod vi os riv med a den ene stupid debat efter den andn, som gjor 
ikk noet for og fremtidssikre Danmark? I forbindlse med arbejdet med Baade-Og, vi har studert den saakalte 
”törkläddebat” paa Knallhatts tid, og vi har genopfrisket debatterne om kongehuset hhv 10 og 20 aar sener; i 
förste omgang om vi ku ha en sort dronning, og sidn om ”kongeparret” ku vär to mænd. It turned out they 
could, til gengäl nu vi har ikk noen olie, ikk noet alternativ og ikk noet vand! Stadi her i vors staff vi forstaar 
ikk, a vi som en hel nation ku vär saa dumm, og a Knallhatt saa ikk a det var dér Danmark var paa vej hen. 
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 Så dét skal vi sørge for at den ikke bliver? 
 Eller også skal vi i det mindste sørge for at alle oplever mening i den 
tilværelse de har, og at de kan gøre nytte og bidrage til fællesskabet, selvom 
kulturen bliver så kompleks som den gør. Også selvom alle pendulerne er i 
gang med at svinge samtidigt, og alting derfor er i opbrud lige nu og har 
været det de seneste fem-ti år.  
 Vi står simpelthen i så mange paradigmeskift lige nu at alle lag af vo-
res virkelighedsforståelse er i opbrud. Dét har ingen generation før os været 
udsat for – ikke i samme omfang, i hvert fald – og derfor har vi en så meget 
desto større udfordring i at bevare overblikket og stabiliteten i samfundet. 
 For vores hjerner er ikke bygget til det? 
 Og derfor vil vi komme til at stå over for helt nye typer konflikter, og 
hvis jeg lige skal indskyde en enkelt ting – nej, to ting mere, faktisk – inden 
vi går til nogle totalscenarier for, hvordan vores verden kan komme til at se 
ud i henholdsvis 2012, 2020 og 2030, så vil jeg for det første sige noget om, 
hvor de store brudflader mellem mennesker vil komme til at være i frem-
tiden, og for det andet vil jeg sige noget om dét vi talte om i mandags, nem-
lig at udviklingen i USA som regel er 5-10 år forud for udviklingen i resten 
af Vesten. 
 Europa får også en Obama om 5-10 år? 
 Det ville ikke undre mig. Men dét jeg vil sige – 
for lige at få rundet en løs ende af som vi lagde ud 
med i mandags, men som vi ikke har fået sagt så 
meget om siden – det er at de 5-10 år vil skrumpe ind 
til måske 1-2 år eller helt forsvinde. Med trends og 
dybere værdier har skellet mellem Europa og USA 
været væk i mere end 100 år, og på grund af at de 
væsentligste nye teknologier findes i cyberspace – 
om ikke andet kan nyhederne om nye teknologier 
spredes i cyberspace – så får vi også fingre i nye 
opfindelser samtidig med amerikanerne. Atlanter-
havsbarrieren er væk. 
 Der, hvor der stadig er en smule forsinkelse, er på nogle forskellige 
samfundsmæssige fænomener som for eksempel vold og optøjer i gaderne. 
– Hvem ville have troet i år 2000 at vi ville have racerelaterede drive by 
shootings i danske byer i 2009? 
 Næppe mange? 
 Amerikanerne har haft dem i længere tid, og det samme gælder race-
relateret vold – sagen om Rodney King var helt tilbage i 1991, og det var jo 

Tidsgappet mellem 
USA og Europa 

Dette er sammenligningens tidsalder! 
Det er dens stolthed – men rimeligvis 
også dens lidelse. Lad os ikke frygte 
for denne lidelse! Snarere ønsker vi at 
forstå den opgave, som tidsalderen 
stiller os på, som så stor, vi blot 
formår: så vil eftertiden velsigne os 
for det – en eftertid, der véd, den er 
kommet lige så langt væk fra de 
afsondrede, originale folkekulturer 
som fra sammenligningens kultur, 
men med taknemmelighed ser tilbage 
på begge arter kultur som ærværdige 
oldsager. 

Friedrich Nietzsche 
Menneskeligt, alt for menneskeligt, 1878 
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ikke just den første af slagsen – men deres historie er selvfølgelig også en 
anden.  
 Til gengæld har vi også fået teenagere der går amok med skydevåben på sko-
lerne i Europa? 
 Nogle år senere end amerikanerne. Men min påstand er at afstanden 
mellem de to kontinenter, hvad angår kulturel udvikling, vil skrumpe ind 
til stort set ingenting, og derfor kan vi ikke bruge USA som pejlemærke 
mere. Spørgsmålet er så, om Kina tager over. Det tror jeg ikke de gør. Ikke 
med kultur, i hvert fald. Det vil fortsat være USA og Europa de nye tanker 
og kulturfænomener kommer fra. I hvert fald så længe det kun er os der har 
åbne, frie samfund med så store personlige friheder som vi har. For vi er de 
eneste der har mulighed for at udtrykke os fuldt ud og finde på så mange 
forskellige kulturelle udtryk. – Men det kan selvfølgelig ændre sig. 
 Hvis vi overgår til stammesamfund og totalitarisme, så sakker vi agterud, og 
så er det ikke længere os der har førertrøjerne på? 
 For så hæmmes idéerne og de nye udtryk, og så er der nogle andre 
der får flere og friskere idéer, end vi gør, og så bliver det os der kommer til 
at kopiere dem. 
 Hvis vi altså gerne vil fortsætte med at sætte den internationale dags-
orden – det være sig økonomisk, politisk, kulturelt – så er vi nødt til at insi-
stere på det åbne, frie samfund og demokratiet, samt de frihedsrettigheder 
som det hviler på. Herunder menneskerettighederne. Begynder vi først at 
gå på kompromis med dem, så har vi kastet håndklædet i ringen og tabt.  
 Økonomisk, politisk og kulturelt? 
 Over hele linjen! 
 Og derfor er det selvfølgelig interessant med et 
bud på, hvem det er fremtidens store, overordnede 
konflikter kommer til at udspille sig imellem. Oprin-
deligt var det konge-egoer der kæmpede om at besejre 
hinanden, så blev det nationalstater, og i det 20. år-
hundrede var det ideologierne. I dag står vi så i en kon-
tinental konflikt som nogle gerne vil gøre til et spørgs-
mål om en grundlæggende konflikt mellem Vesten 
og islam, men det er efter min bedste overbevisning 
kun en enkelt manifestation af en langt dybereliggen-
de konflikt som findes over hele kloden, nemlig kon-
flikten mellem stammesamfundet og moderniteten. 
 Som også var den nazismen og kommunismen 
handlede om? – Og som de udkæmpede på Platons tid? 

Fremtidens 
konflikter 

The complexity for minimum com-
ponent costs has increased at a rate of 
roughly a factor of two per year ... 
Certainly over the short term this rate 
can be expected to continue, if not to 
increase. Over the longer term, the 
rate of increase is a bit more uncertain, 
although there is no reason to believe 
it will not remain nearly constant for at 
least 10 years. That means by 1975, 
the number of components per inte-
grated circuit for minimum cost will be 
65,000. I believe that such a large 
circuit can be built on a single wafer. 

Cramming more components onto 
integrated circuits 
Gordon E. Moore  

Electronics Magazine,19 April 1965 
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 Og moderniteten har satanfløjteme bare at vinde! Det er imidlertid en 
konflikt vi ikke kan vinde med våben. Vi er nødt til at vinde den med vel-
stand og kultur, og med tryghed og respekt. – Eller rettere: ”vinde” er det 
forkerte ord, for det siger implicit at nogle andre skal tabe. Men der skal 
ikke være tabere i konflikten mellem modernitet og stammesamfund. De 
skal coeksistere, for vi har brug for begge dele. Modernitet for at overleve 
som art og respektere individet, stammesamfund for at overlevelsen giver 
mening for flertallet af os.  
 Både-og? 
 Vi skal med andre ord skabe og bevare stammesamfund der trives i 
moderniteten og demokratiet, og det skal lykkes på globalt plan.  
 Ved hjælp af kultur og respekt? 
 Det er immervæk noget af en udfordring! Der kræver løsninger som 
det ikke er ret mange af os der har de menneskelige egenskaber til at gå i 
spidsen for. Obama er en af de få. Nelson Mandela er en anden. Ghandi 
viste også vejen. Dalai Lama ville nogle fremhæve, men jeg ved sgu ikke, 
hvor meget gods der reelt er i ham. Han siger en masse hjertevarmende ord, 
og han virker som en flink fyr, men om han har politisk tæft til meget mere 
end dét, det vil jeg nok tillade mig at stille mig tvivlende over for. 
 Hvem er der ellers? 
 Det er et rigtigt godt spørgsmål. Der findes sikkert personer rundt 
omkring, men det er jo ikke ligefrem sikkert at de gældende udvælgelses-
mekanismer til partiledere og specielt ikke den måde medierne jagter død 
og ulykker på, er befordrende for at bringe de ledere frem der rent faktisk 
ville være i stand til at løse vores problemer i stedet for hele tiden at gøre 
problemerne større! – Hvor meget spalteplads bliver der ikke spildt, hver 
gang Netanyahu eller Berlusconi slår bare den mindste prut, mens stats-
ledere der passer deres arbejde og taler med naboerne, dem er der sjældent 
nogen der bruger tryksværte på. 
 Alternativet er selvfølgelig at samtlige syv milliarder mennesker på 
Jorden bliver i stand til at tænke tilstrækkeligt abstrakt til at insistere på 
menneskerettighederne af egen fri vilje, og at vi bliver så voksne og selvre-
flekterede at vi slet ikke behøver ledere til at gå i spidsen for en udvikling 
der løser vores problemer.  
 Men hvad er sandsynligheden for at dét kommer til at ske? 
 Der er ét eller andet med flyvende grise og permafrost i Helvede, ikke? 
 Og en grønlandsk Pave… 
 Så derfor: dér, hvor vi står nu, befinder vi os i en konflikt mellem 
modernitet og stammesamfund, og den konflikt kommer til at køre lige så 
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længe som der er mennesker. Man vi kan mindske risikoen ved den ved at 
alfabetisere hele verden og hæve uddannelses- og oplysningsniveauet hele 
kloden rundt. 
 Hvis stammesamfundene vinder, så taber vi alle sammen: så får vi 
forskellige totalitære styrer som bekriger hinanden i én uendelighed, og 
som vil bruge nanoteknologi, bioteknologi, psykofarmaka og overvågnings-
teknologi til at skabe det perfekte menneske og styre eller ihjelslå alle andre. 
 Hvis moderniteten vinder og insisterer på at være alene om magten 
og ikke har en etik, så får vi Homo liquens på den fede måde og den ufede 
måde: en herskende klasse som får det bedste ud af den teknologi som de 
behersker til deres egen fordel, mens resten af os må gå til grunde afkoblet 
fra indflydelse og værdighed. 
 Uanset om det bliver stammesamfund uden modernitet, eller moder-
nitet uden etik og dermed også integrerede stammesamfund, så vil vi altså 
ende med at vores mulighed for at skabe det perfekte menneske også vil 
blive brugt, og at det vil blive brugt til at undertrykke dem der ikke er 
perfekte. 
 Medmindre vi finder en balance mellem modernitet, stammesamfund og 
etik? – Et både-og? 
 Dét skulle så lige være alternativet.  
 Derfor er min konklusion at hvis vi ikke vælger at skabe en balance 
mellem modernitet og stammesamfund, og hvis vi ikke insisterer på indi-
videts ukrænkelighed og den beskyttelse af individet som ligger i menne-
skerettighederne; hvis vi ikke vælger en etik og rent faktisk også efterlever 
den, så kommer den næste store eller ”globale” konflikt til at stå i forhold til 
manipulationen af mennesker. 
 Hvis stammesamfundet vinder: en perfektioneret, rettroende herre-
race som totalkontrollerer alle andre. 
 Hvis moderniteten vinder: Homo liquens plus mod Homo liquens 
minus; mellem manipulerede mennesker og de oprindelige Homo sapiens. 
– Eller måske skulle man præcisere og sige: de privilegerede, frivilligt mani-
pulerede, og de uprivilegerede, ufrivilligt manipulerede – medmindre be-
handlingen af alle taberne virker, så de kan dopes til at holde sig fra oprør. 
 Erindrer jeg noget om det hvide snit i Huxleys Fagre nye verden? 
 Det erindrer du i hvert fald ikke forkert i, hvis det er dét du erindrer. 
 Medmindre vi vælger teknologierne helt fra? 
 Men hvor sandsynligt er dét? 
 Hvordan konflikten mellem manipulerede og ikke-manipulerede 
mennesker kommer til at forløbe, kan man jo kun gisne om, men udfaldet er 
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ret forudsigeligt: taberne taber, vinderne vinder og erstatter taberne med 
computere og robotter.  
 Den næste globale konflikt kommer så til at stå mellem vinderne og 
computerne-skråstreg-robotterne. 
 Klassisk science fiction? 
 Hvorfor gøre det så vanskeligt? Spørgsmålet er kun, hvor lang tid den 
teknologiske udvikling tager, og dermed hvor lang tid hver konflikt kom-
mer til at vare. – Det er så her eksponentialiteten bliver interessant igen, for-
di den teknologiske udvikling i den grad er kendetegnet ved den. 
 Moores Lov: chippen fordobler sin hastighed og halveres i pris hvert år – eller 
noget i den retning? 
 Og så kan det jo næppe være så vanskeligt at regne ud, hvornår vi går 
fra Homo sapiens til Homo liquens til Homo terminatus.  
 Det – hvad? – ”afsluttede menneske”? 
 Noget i den retning. – Så hvad siger frøkenen 
til nogle totalscenarier? 
 For hvilke år var det du sagde? 2012, 2020 og 2030? 
 Et eller andet skal man jo kalde det. Men lad os 
bare sætte de tre årstal på, så bliver det i det mindste 
en lille smule mere nærværende. – Årh! Det var jo 
her vi skulle have brugt mine plancher! 
 Plancher? 
 Ja, fra researchen til CPH1. For fanden da! Pokkers også. – Ikke at vi 
ikke kan klare os uden, de er bare så flotte! 
 Det er sådan nogle collager, eller hvad? 
 Ja. 
 Hvor har du dem henne? 
 De står omme bag min ene bogreol. Egentlig er det jo spild af godt 
grafikerarbejde, for de kunne lige så godt hænge fremme. 
 De forestillede fremtiden? 
 De var vores visualisering af de scenarier vi arbejdede med på CPH1. 
–  Meget tæt på dét som jeg stadig har at sige om fremtiden. Pokkers, altså! 
 Så kan jeg jo komme forbi og se dem en anden gang? 
 Det er selvfølgelig en mulighed. Øv! – Det er da også forbistret med 
det fjols! 
 Mon ikke vi klarer os? 
 Jo. Øv, altså! 
 Nå, men jo, selvfølgelig kan vi sagtens gøre det uden plancherne. - 
Det ville jo også bare være rart at slippe ud herfra. 

Scenarier for 
fremtiden 

Det moderne samfund adskiller sig fra 
sine forgængere, i og med at det 
snarere opfatter sig selv som en stor 
have end som et vildtreservat. 

Frihed 
Zygmunt Bauman, 1988 
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 Selvfølgelig. 
 Dét jeg vil gøre, er at for hvert af de tre år vil jeg skitsere, hvordan det 
kommer til at se ud, hvis det går godt, og hvis det går skidt. Så spørgsmålet 
er: Vil du have de gode nyheder først eller sidst? 
 Vil jeg have de dårlige nyheder først eller sidst? 
 Sådan kan du selvfølgelig også vælge at se på det. – Så hvad vil du 
have: håb først, gru sidst, eller gru først, og håbet til slut? 
 De gode nyheder sidst. 
 OK. Så her er et bud på 2012, dersom det ikke 
går så godt: 
 På det helt overordnede plan hænger vi stadig 
fast i vores kollektive pubertet, og derfor tolker den 
vestlige verden stadig virkeligheden ud fra et binært 
enten-eller. Den værdiabsolutisme som vi lige har 
haft i rundt regnet ti år, får vi ikke taget et opgør med, 
og den får lov til at fortsætte med at holde os på kollitionskurs med alle der 
ikke ligner os selv. Trendpendulets nuværende nykonservatisme, kontrol 
og ensretning, og den os-versus-dem-retorik som har hersket i hele Bush-
æraen, bliver erstattet af en almen rådvildhed og en vis apati, men det er en 
rådvildhed der kører videre i samme os-versus-dem-fure og klamrer sig til 
de små halmstrå af tilsyneladende kontrol som findes. 
 Flere overvågningskamerarer, flere stramme asyl-
regler, hårdere straffe og den slags? 
 Uden at gennemtænke konsekvenserne eller 
lytte til de eksperter som siger, hvad der virker efter 
hensigten, og hvad der ikke gør. Signalpolitik på 
baggrund af frygt og ureflekterede holdninger frem 
for saglig viden. 
 Resultatet er et Europa og USA, hvor de indre 
konflikter ikke bliver løst, fordi politikerne puster til ilden i stedet for at 
dæmpe branden, og hvor de ydre konflikter bliver ignoreret og får lov at 
løbe ud af kontrol, fordi al opmærksomheden vendes indad. 
 Tryk avler som bekendt modtryk, og derfor får vi øget vold og terror-
isme – det være sig islamistiske selvmordsbombere, racistiske overfald, ga-
debander i krig med hinanden, og autonome venstreorienterede der mener 
at de har krav på at smadre andre menneskers ejendom uden andet formål 
end deres egen fornøjelse og en pubertær oplevelse af at stå i opposition og 
få opmærksomhed. 
 Alle stammesamfundene på én gang, med andre ord?  

2012  
det bekymrende 
fremtidsscenarie 

Valget til Europa-Parlamentet blev 
et godt valg for Europas yderste 
højrefløj. En god håndfuld flere af 
den type, de store partier ikke vil 
sidde i stue med, blev valgt ind 
over hele EU. 

I Storbritannien er det kommet 
som et stort chok, at det britiske 
nationalistparti BNP har fået to 
sæder i Parlamentet, mens den 
hollandske Geert Wilders 
Frihedsparti har fået fire. Begge 
steder på en EU-billet, der primært 
fokuserer på at "islam ikke er 
velkommen" i EU. 

kristeligt-dagblad.dk 
9. juni 2009 
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 Og for at holde nogenlunde sammen på det 
hele, så arbejder efterretningstjenester, militær, stats-
lige laboratorier og politi på højtryk for at beskytte os 
mod så meget som muligt, men selve årsagerne til 
urolighederne får lov at vokse, for dem er der ikke 
politisk vilje eller demokratisk opbakning til at gøre 
noget ved.  
 Ungdomshuset versus Faderhuset versus rocker-
borgene versus… nynazister, islamister og gadebander – i 
skøn pubertær pærevælling, og skyggecentrifugen i gang 
med at splitte både retsstat og demokrati ad? 
 Husmandsterrorismen, hvor en enkelt person 
med relativt simple midler kaster en håndfuld menne-
sker i døden – det være sig selvmordsbomber, drive 
by shootings eller selvtægt af forskellig art – bliver 
hverdag og en kalkuleret risiko man tager med, når 
man går tur på Strøget. 
 Går det rigtig skidt, så har finans- og klimakrisen også ført til fattig-
dom og varige sultproblemer og urolighed i store dele af verden, og sam-
tidig er der hyppig terrorisme de steder, hvor det kan lade sig gøre. Det vil 
sige i alle de ”failed states” og provinser, hvor overvågningen og politikon-
trollen er ineffektiv.  
 Det betyder utryghed og usikkerhed for både 
mennesker og investeringer, og det vil så betyde at 
de multinationale selskaber trækker deres medarbej-
dere hjem, flytrafikken bryder gradvist sammen, in-
vestering og innovation bliver alt for usikkert, økono-
mierne undermineres endnu mere, og går det helt galt, så bliver det normalt 
for virksomheder at opkøbe større landområder til deres produktion og at 
beskytte deres investeringer med våbenmagt. Det findes allerede, der er 
ikke noget nyt i det som sådan, det er dog trods alt bare ikke normalen. 
 Endnu? 
 Men det kan det blive. 
 Derfor favoriserer statsmagterne efterretnings-
tjenesterne og overvågningen gennem lovgivningen 
og finanslovene, og de eneste brancher der kan vise 
overskud, er overvågning, security, våbenindustrien, 
medicinalindustrien og biotek-industrien. Fort Euro-
pa og Fort USA er så småt en realitet, og vi begynder at udvise folk efter 

 

In contrast to battle-related 
violence that may harm civilians 
indiscriminately, much ‘one-sided’ 
violence against civilians takes 
place in the context of armed 
conflicts and targets civilians 
directly and intentionally. Although 
it may be hard to establish the 
intent behind the violence and, 
sometimes, to distinguish between 
one-sided and indiscriminate vio-
lence, data shows that campaigns 
of one-sided violence have signi-
ficantly increased since the early 
1990s. In contrast, the number of 
armed conflicts declined in the 
same period. 

sipri.org 
September 2009 

HISTORY may be repeating itself. 
Until the mid-20th century, many 
European countries grew rich on the 
resources of their colonies. Now, 
countries including China, Kuwait and 
Sweden are snapping up vast tracts of 
agricultural land in poorer nations, 
especially in Africa, to grow biofuels 
and food for themselves. (…) 

A number of companies are growing 
sugar cane in Tanzania, for example, 
to make bioethanol for European 
countries to meet European Union 
targets. This year, investors from Gulf 
states initiated so many farm projects 
in Africa and south-east Asia that the 
UN Food and Agriculture Organization 
(FAO) urged caution to prevent a 
political backlash. (…) 
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forgodtbefindende – ”repatriering” bliver den tekniske term, men i virkelig-
heden er det bare latin for ”skrid perker!”.  
 På det medborgerlige hverdagsplan, så glem alt 
om at sende børnene på legepladsen. De bliver kid-
nappet, hvis man vender ryggen til. Den elektroniske 
armlænke kan alligevel destrueres ret nemt med en 
forhammer. Især hvis man ikke har for fine fornem-
melser vedrørende barnets velbefindende eller udsigten til at det skal kunne 
bruge sine hænder i fremtiden. 
 Inden for landbruget går det i to retninger: for 
det første betyder klimaændringer at bønderne får 
vanskeligere ved at dyrke deres traditionelle afgrø-
der. Det vil sige at de enten må se produktionen falde 
eller satse på nye afgrøder. Blandt de nye afgrøder vil 
blandt andet være forskellige gensplejsede arter som 
er designet til at overleve i barskere omgivelser med 
nye typer skadedyr, og på grund af de patenter som de er omfattet af, bliver 
den økonomiske magt over stadig større dele af klodens fødevareproduktion 
samlet i nogle få firmaer og dermed på ganske få hænder. Multinationale 
selskaber får gradvist monopol på en lang række af vores basale fødevarer, 
simpelthen. For slet ikke at tale om de andre selskaber som får koncession 
på rent drikkevand og jorden i sig selv. – Festligt, ikke? 
 Findes der artsmassochisme? 
 Vil du gerne have det gode scenarie nu? 
 Ja tak! 
 Nuvel. 2012 på den gode måde.  
 – Eller: så godt som det nu kan blive:  
 For det første begynder vi at blive voksne. Den 
vestlige verden er så småt ved at tænke i både-og, 
frem for enten-eller, men det er stadig noget uvant. 
Til gengæld bruger vi vores enten-eller-tankegang og 
absolutismen fra idépendulet til at stå fast på nogle 
principper omkring menneskerettigheder, demokrati 
og de humanistiske idealer som vi har. Vi insisterer på princippet om at alle 
er skabt lige og frie, også når det gælder folk uden for vores egen kultur-
kreds. – Endda, hvis de har været så letsindige at slå sig ned i vores sam-
fund. Vi har vores værdier og står ved dem, og én af dem er netop at sikre 
det åbne samfund, de personlige friheder og demokratiet. 
 Vi begynder i det hele taget at tænke mere langsigtet og etisk ansvar- 

Financial firms have been quick to get 
in on the act too, and are moving their 
money from food to the land that 
produces it. The British hedge fund 
manager Dexion Capital, for instance, 
plans to invest $270 million in 1.2 
million hectares in Australia, Russia 
and South America. (…) 

so far there is little sign that investors 
are keen to work with locals. Many 
Chinese projects, for example, bring in 
farmers from China. If the foreign-
owned farms simply take the crops 
and run, offering nothing to local 
people, it could be a recipe - as 
Europe's colonialists discovered - for 
trouble.  

New Scientist 
6 December 2008 

2012 
det vellykkede 

fremtidsscenarie 
Dudu betyder insekt på swahili. 
Firmaet Dudutech ligger i Kenya og 
er verdens største producent af 
insekter til biologisk bekæmpelse 
af skadedyr. De producerer 
ufarlige insekter som et konkret 
alternativ til de giftige pesticider, 
der kan skade både miljø og 
mennesker. 
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ligt – voksent, om man vil – og derfor forsøger vi at 
skabe reel grobund for demokratiet uden for vores 
egen kultur, og det gør vi med politiske og økono-
miske beslutninger der bygger samfund op, i stedet 
for at bryde dem ned. 
 Vi er med andre ord begyndt at stille krav til os 
selv.  
 Vi har ikke fået bugt hverken med verdens u-
ligheder og den globale terrorisme eller med sult og 
elendighed, men det har heller ikke vundet over os. 
At det er lykkedes os at bremse både uro og fattig-
dom skyldes blandt andet et pres fra erhvervslivet: 
både større og mindre virksomheder kræver af de 
nationale regeringer og af FN, EU og USA og diverse 
multilaterale organisationer at selskaberne har en stabil verden at tjene 
penge i.  
 Og det kræver langsigtet og voksen lovgivning? 
 Derfor reformerer de overnationale institutioner deres politiske og 
etiske målsætninger, så de stemmer overens med en bæredygtig verdens-
økonomi – og så handler både de og de nationale regeringer faktisk efter 
det. Og med bæredygtig økonomi og etisk fundament mener jeg beskyttelse 
af både planter, dyr, individer, kultur og klima. Hele molevitten.  
 I trendpendulet er epoken med kontrol, ensretning og os-versus-dem-
retorik også her blevet erstattet af rådvildhed, men i modsætning til det 
”dårlige” scenarie, hvor forvirringen fører til at man klamrer sig til illusio-
nen om kontrol, så fører forvirringen i stedet til ydmyghed, tøven og efter-
tænksomhed. Plus fokus på de varige værdier, i stedet for alt det flygtige 
lort som kun bidrager til forvirringen.  
 Der er imidlertid ikke nogen som kan gennemskue den teknologiske 
og økonomiske udvikling som stadig er i en gigantisk omstillingsproces, og 
derfor er det også en tid, hvor kompleksiteten skaber mere forvirring end 
nytte. Summa summarum: der er stadig en vis investeringsmæssig tøven, 
og derfor er der nok en vis gryende foretagsomhed, men heller ikke mere 
end dét. Der er et ønske om konsolidering og en opmærksomhed omkring 
at alle beslutninger har komplekse og langsigtede konsekvenser som nød-
vendigvis må indgå i alle overvejelser, og indtil vi får lært at håndtere be-
slutningsprocesser der kan rumme så mange elementer, så vil vi opleve en 
vis apati. 
 Så det bedste du kan sige om 2012, er at det er nogenlunde ligesom nu? 

 

De insekter Dudutech producerer 
hældes direkte på blomsterne. Her 
fjerner de med samme effektivitet 
som pesticider skadedyr uden at 
skade blomsterne eller de med-
arbejdere, Homegrown har ansat til 
at pleje, høste og pakke blomster-
ne. Danmarks Business2Business 
program har betydet en øget 
produktivitet fra 10 – 200 millioner 
insekter om ugen over de seneste 
tre år. Målet for 2007 er at nå op 
på en ugentlig produktion på 
omkring 600 millioner insekter om 
ugen. 

dengodehistorie.um.dk 
september 2009 
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 Den væsentligste forskel på nu og 2012 er erkendelsesmæssig. Vi står 
lige på nippet til at noget reelt nyt kan ske; vi står på tærsklen til et voksent 
både-og-paradigme, hvis vi vælger det. Det vil komme! Nu eller om 10 år, 
30 år eller 500 år – hvis det går rigtig skidt først, kommer det jo til at trække 
ud, inden det kan gå godt – men vi har faktisk chancen! Vi har muligheder-
ne for et velfungerende globalt samfund lige foran vores næsetip. Vi skal 
bare vælge det og ville det! Og så skal vi indrette os efter det og turde de 
forandringer i vores vaner som det kræver.  
 Og dét med vanerne er vanskeligt, for de ligger ind-
lejret fysisk i vores hjerner, og vi er ikke glade for at lave 
den slags om? 
 Nej, det er hårdt arbejde. Men processen er i 
gang. – Det er ingen garanti for at processen lykkes, 
det betyder blot at lige nu har vi muligheden. Hvad 
vi naturligvis altid har! Lige nu er der bare rigtigt 
gunstige muligheder for langsigtede, positive foran-
dringer, fordi der er så fantastiske kommunikationsmuligheder kloden rundt, 
og samtidig har de mest fascistoide regeringer i alverdens totalitære stam-
mesamfund ikke en brøkdel af de overvågnings- og kontrolmuligheder som 
de uvægerligt vil have om 4-5 år. 
 Vi lever i ret gunstige tider, med andre ord? 
 Det gør vi faktisk. Plus at finanskrisen har åbnet et vindue for et reelt 
skred i vores værdier. – Ikke blot friværdier… 
 Men der er jo også den mulighed at vi ikke vælger voksenheden, mo-
derniteten og både-og’et, men at vi forbliver pubertære og tænker enten-
eller. 
 Og vælger stammesamfundet? 
 Og så kommer det ikke til at gå så godt. Speci-
elt ikke, når vi når frem til 2020. 
 Skrækscenarie to? 
 Som, hvis det går rigtig galt, byder på noget 
nær det totale kaos:  
 Europa og USA er ved at gå i opløsning i bor-
gerkrigslignende konflikter mellem diverse stamme-
samfund – medmindre ét af dem har vundet folkets hjerter. Og overtaget 
deres hjerner. Vores overordnede fortolkning af verden er et totalt binært 
enten-eller som ikke tillader tolerance over for nogen former for afvigelse, 
og absolutismen fra idépendulet fortsætter og sætter kun trumf på. 
 Cyber-terror er den billigste form for angreb man kan lave, og så be-

The world would be a better place if 
everybody learned to think like sci-
entists. I don't mean they should know 
more science, although that would be 
nice too. I mean that everybody should 
base their beliefs upon evidence, and 
be highly suspicious of any beliefs that 
are not based on evidence. 

Richard Dawkins 
New Scientist 

12 September 2009 

2020 
det seriøst 

bekymrende 
fremtidsscenarie 

As many as 1 billion people are likely 
to still be in extreme poverty by 2015. 

New Scientist 
12 September 2009 
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høver man ikke engang forlade Alaska, Moskva eller Nairobi, eller hvor 
man nu befinder sig. Vores computersystemer er under konstante angreb 
fra hackere og almene forbrydere, og det vil sige at vitale samfundsfunk-
tioner som vandforsyning, beredskab, politi et cetera, et cetera kun fungerer 
sporadisk. 
 Trendpendulet er gået fra rådvildhed og apati 
til foretagsomhed og kreativitet, men eftersom det er 
af den xenofobiske og rasende af slagsen, så bliver 
det ikke rart for nogen. Specielt ikke fordi, argument-
pendulet er kørt rigtig godt fast i de subjektive følel-
ser og de udokumenterede meninger.  
 Samfundet er styret af vold, våbenindustrien er 
den eneste industri der virkelig trives, og hele securi-
tybranchen er for længst overtaget af bander og ma-
fiaorganisationer. – Hvad der er sket med hensyn til 
verdens atomvåben er ikke godt at vide.  
 Hvis der er nogen tilbage til at vide noget som 
helst? 
 Dét sagde du og ikke jeg!  
 Hvis det hele samtidig kombineres med klimaforandringer, folkevan-
dringer og skrumpende landområder, fordi verdenshavene stiger – plus 
diverse epidemier og eroderet landbrugsjord på grund af stigende tempera-
turer og tørke, så kan det gå hen og blive helt og aldeles ualmindeligt ræd-
selsfuldt. – De sidste rester af retssamfund handler om at have den tykkeste 
mur og den største pistol.  
 Men derudover er det alles kamp mod alle? 
 Nej, den kommer først omkring 2030. 
 Samfundet – ikke blot retssamfundet – er altså 
under nedbrud, og det sætter sine spor på politi, vand-
forsyning, skoler, netsikkerhed, bevægelsesfrihed, pri-
vatliv og alt muligt andet. Det behøver ikke at tage så 
lang tid for et samfund at bryde sammen, hvis fryg-
ten først breder sig, og det politiske budskab er ”dem 
og dem er frit bytte”.  
 Men der er jo også muligheden for at det går 
anderledes. At vi vælger kloge og langsigtede beslut-
ninger og begynder at løse vores problemer i stedet 
for at ignorere dem og tænke kortsigtet. 
 Det gode scenarie for 2020? 

I februar satte ukendte gernings-
mænd ild til et hus i byen Tatars-
zentgyörgy, 65 kilometer fra 
hovedstaden Budapest og beskød 
husets beboere, da de forsøgte at 
flygte fra flammerne. Familiens far 
og hans femårige søn blev begge 
ramt af skuddene og døde, to an-
dre familiemedlemmer blev alvor-
ligt kvæstet. (…) 
Fælles for forbrydelserne er, at alle 
de myrdede personer var af roma-
baggrund. Rækken af angreb på 
roma-befolkningen i Ungarn bliver 
længere og længere. European Ro-
ma Rights Center har siden januar 
2008 registreret i alt 40 forskellige 
angreb mod det ungarske roma-
mindretal , som har kostet otte 
menneskeliv og 12 alvorlige 
kvæstelser. 

Spændingerne og social uro i det 
ungarske samfund stiger, og den 
globale økonomiske krise har ikke 
gjort situationen mindre alvorlig. 
Landet er i dyb økonomisk afmat-
ning og har måttet, som det første 
EU land, søge økonomisk hjælp 
hos Den Internationale Valutafond 
(IMF). Arbejdsløsheden i landet 
nåede i juni ifølge Eurostat, som er 
den europæiske statistikbank, op 
på 10,3 procent og er fortsat sti-
gende, og utilfredsheden i landet 
breder sig med samme hast, som 
befolkningens støtte til højre-
ekstremistiske kræfter i det un-
garske samfund. 

information.dk 
23. august 2009 
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 Her er enten-eller-paradigmet for alvor ved at 
glide i baggrunden for et erkendelsesmæssigt både-
og. Vesten har lagt puberteten endegyldigt bag sig, 
og vi er ved at finde fodfæste som voksne og ansvar-
lige verdensborgere. Både på det individuelle plan og 
på organisationsplan og som nationalstater og virk-
somheder. 
 Vores værdiabsolutisme afspejler sig på det 
personlige plan, ved at vi ikke længere søger arbejde 
hos eller køber produkter fra virksomheder der ikke 
har et solidt etisk fundament at have deres produkter i. Det vil sige at er-
hvervslivet kommer til at se helt anderledes ud, og selv opportunistiske 
politikere må vælge langsigtede løsninger.  
 Men voksenheden, menneskerettighederne og 
både-og-paradigmet gælder ikke kun for os i Vesten. 
De samme værdier vokser frem i andre dele af ver-
den også. Ikke mindst fordi Vesten har satset massivt 
på at prioritere og sprede velstand, information, ud-
dannelse, oplysning og demokrati, både i vores egne 
samfund og i resten af verden. De lukkede, totalitære 
stammesamfund må bid for bid se sig selv åbnet og 
moderniseret. Nogle af dem gennem voldelige revo-
lutioner, andre ved gradvis overgang til det globale 
fællesskab. For de mest forstokkede samfunds og kul-
turers vedkommende bliver det en bitter overlevel-
seskamp, men i sidste ende vil de simpelthen bukke under og forsvinde       
– kulturelle elementer vil muligvis leve videre i hensygnende tilstand som 
marginaliserede subkulturer der får lov at overleve for kuriositetens skyld i 
lighed med kommunistpartiet – simpelthen fordi de ikke har noget at til-
byde en voksen verden. 
 De overnationale institutioner arbejder både i 
individets og menneskehedens tjeneste og sætter trumf 
på over for de stater og virksomheder der bryder reg-
lerne. Der er ikke kommet globalt demokrati, men vi 
er ved at lykkes med et reelt globalt retssamfund der hviler på FN’s 
menneskerettigheder. Med magt bag, vel at mærke. Blandt det globale 
retssamfunds principper er beskyttelsen af individ, miljø og kultur – i 
nævnte rækkefølge.  
 Dét kunne man nok godt finde nogen der ikke ville bryde sig om… 

 

2020 
det skøndejligt 

vellykkede 
fremtidsscenarie 

Consider the cherry tree: thousands 
of blossoms create fruit for birds, 
humans, and other animals, in order 
that one pit might eventually fall onto 
the ground, take root, and grow. Who 
would look at the ground littered with 
cherry blossoms and complain, “How 
inefficient and wasteful!”  

The tree makes copious blossoms 
and fruit without depleting its en-
vironment. Once they fall on the 
ground, their materials decompose 
and break down into nutrients that 
nourish microorganisms, insects, 
plants, animals, and soil. Although the 
three actually makes more of its 
“product” than it needs for its own 
success in an ecosystem, this abund-
ance has evolved (through millions of 
years of success and failure or, in 
business terms, R&D), to serve rich 
and varied purposes. In fact, the tree’s 
fecundity nourishes just about 
everything around it.  

What might the human-built world 
look like if a cherry tree had pro-
duced it? 

Cradle to Cradle 
Michael Braungart, William McDonough 

2002 
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 Masser. Og dét vi kan tilbyde dem som retssamfund, er fri debat, mu-
ligheden for at sagsøge kommunen, staten, den kontinentale føderation og 
FN, hvis de føler sig uretfærdigt behandlet. Og så kan vi give dem en retfær-
dig retssag, hvis de føler sig selv og deres menneskerettigheder krænket. Og 
derudover kan de så bruge deres stemme, når der er valg, ligesom alle andre. 
 Trendpendulets rådvildhed og apati er blevet erstattet af håb, handle-
kraft, kreativitet, ansvarlighed og en masse visioner for, hvordan vi kan 
skabe langsigtede løsninger med respekt for mennesker. Skiftet har fået os 
til at fokusere på de virkelige værdier – alt dét der gør livet meningsfuldt – 
og at sætte handling bag vores ord. Der er med andre ord kommet målrettet 
substans i politik og samfundsliv. 
 Og dét kan vi bare vælge? 
 Hvem skulle ellers gøre det?  
 Vi har altså muligheden for at ville det oplyste, åbne, frie demokratis-
ke samfund og at arbejde for det. 
 Men der er selvfølgelig også mulighed for at vi 
ikke gør det, og at det så går ligefrem rent ud ad hel-
vede til. – Ikke mindst, når vi når frem til 2030. 
 Det kan gå ned ad bakke fra det dårlige 2020-scena-
rie? 
 Uden problemer! – Havde jeg nær sagt. 
 Det er her jeg i virkeligheden bør sige tak for at jeg 
ikke kan få børn? 
 Men det er ingenting i forhold til den tak dine 
ufødte børn bør sige. 
 Hvis det går helt og aldeles ad helvede til fra 
nu af og de næste 20 år, så er vi ikke nødvendigvis 
forsvundet fra Jordens overflade år 2030. Der er bare 
ikke nær så mange af os tilbage som der kunne have været. Og de ”heldige” 
der står tilbage med stumperne og oprydningen, vil enten hensynke i virke-
lige stammesamfund eller – hvis der endnu er kommunikationsmidler og 
infrastruktur og et minimum af et verdenssamfund tilbage – de vil se sig 
nødsaget til at bygge et globalt samfund op på ruinerne af alt dét som gik 
grassat. På samme måde som Europa og USA forsøgte efter Første Verdens-
krig og det globale samfund efter Anden Verdenskrig. – Bortset fra at der 
denne gang ikke vil være nogen amerikanere til at give marshallhjælp. Og 
hvis det for eksempel er kineserne der er de eneste som står tilbage med et 
fungerende samfund og penge på kontoen, så er det jo ikke just sikkert at 
det er demokrati de vil skyde deres investeringer i. 

2030 
det virkeligt seriøst 

bekymrende 
fremtidsscenarie 

Italien skærper kursen over for 
indvandrere, efter at Senatet tors-
dag vedtog en lov, som kritiseres af 
både centrum-venstre oppositio-
nen og den katolske kirke.  
Loven gør det strafbart at rejse ind 
i Italien uden gyldige dokumenter, 
og der vanker en bøde på op mod 
10.000 euro (75.000 kroner). 
Samtidig øges tiden, hvor illegale 
indvandrere kan tilbageholdes, til 
seks måneder. 
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 Vil der være stumper af tidspendulerne tilba-
ge? I don’t know. 
 Vil menneskene være blevet klogere? Måske.  
 Vil livet sejre? Afgjort. Før eller siden vil vi 
genopbygge samfundene, genskabe tilliden og skabe 
ny velstand, nye retssamfund og nye demokratier.  
 Og før eller siden vil vi blive voksne – og følsomme? 
 Afgjort. Det ligger i os. Retfærdighedssansen, kravet på frihed, beho-
vet for medindflydelse. Det er kun et spørgsmål om, hvor mange omveje vi 
agter at tage. Og hvor længe vores inklination i retning af stammesamfund 
og okkultisme, magi og humbug forhindrer det i at ske. Det kan tage to år, ti 
år – eller 500 år. Det er helt op til os selv. 
 Så hvis vi droppede omvejen, hvordan ville det gode scenarie for 2030 så se ud? 
 Hvis vi tog ”the high road” hele vejen og skyndte os at blive voksne i 
en fart – jamen, så ville det faktisk se rigtig godt ud. 
 Hvordan? 
 You tell me… 
 Vi er blevet en voksen kultur – det vil sige det glo-
bale samfund – og vores erkendelsesparadigme er både-og. 
Vi sikrer kulturel mangfoldighed og gensidig respekt, men 
vi står fast på menneskerettighederne og afviger ikke fra 
dem. Det er dem der er udgangspunktet, og vi insisterer på 
dem. Individet er ukrænkeligt, og det er miljøet også – kul-
turen kan kun vælges frivilligt, man kan ikke tvinge nogen til den. 
 Argumentpendulet… er både følelser og fornuft? Ting skal give mening, 
men vores beslutninger skal også hvile på fakta og viden? 
 Plus at vi er på vej ud af absolutismen og bliver 
mere åbne over for uprøvede alternativer og over for 
alternativer til vores egne holdninger og meninger i 
det hele taget. Det er ikke en værdi i sig selv at få ret, 
men at finde de bedste løsninger. 
 Religionspendulet – hvor har dét egentlig været i 
dine fremtidsscenarier? 
 Der er to veje religionen kan gå: med det åbne, demokratiske samfund 
eller imod. Går religionerne med, bliver religionen et frivilligt, individuelt 
projekt, går de imod, er religionen et tvunget, kollektivt projekt. Som med-
spillere til demokratiet holder religionerne sig ude af politik men blander 
sig gerne i den etiske debat, som modspillere kræver de politisk magt og ta-
ger den eventuelt med vold. – Men det ændrer ikke stort ved scenarierne. 

 

Desuden åbner loven for etable-
ringen af ubevæbnede borgerværn, 
som skal hjælpe politi og militær 
med at bekæmpe kriminalitet i 
forbindelse med indvandring. 

politiken.dk 
2. juli 2009 

2030 
det faktisk ret 
imponerende 

vellykkede 
fremtidsscenarie 

We know what an eco-efficient 
building looks like. It is a big energy 
saver. It minimizes air infiltration by 
sealing places that might leak. (…) 

Here’s how we imagine the cherry 
tree would do it: during the daytime, 
light pours in. Views of the outdoors 
through large, untinted windows are 
plentiful—each of the occupants has 
five views from wherever he or she 
happens to sit. 
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 Så religionspendulet om 30 år…? 
 I den gode udgave: rundt regnet dér, hvor du 
har den svenske folkekirke og den britiske overrabbi-
ner i dag. I den dårlige: talebanere kloden rundt. – 
Hvad siger idépendulet i det gode scenarie for 2030? 
 At der har været værdi-absolutisme i hvad… 30 år? Svinger det igen? 
 Det gør det vel. Jeg vil sige til helhjertet globalisme. Vi tager globali-
seringen og det globale samfund til os som en værdi i sig selv. Ikke blot et 
nødvendigt onde eller en uoverskuelig konsekvens af en teknologisk og 
økonomisk udvikling, men som en selvstændig værdi. Politisk betyder det 
at vi holder op med at se andre nationer som konkurrenter, men i stedet 
som samarbejdspartnere. 
 EU ”på den globale måde” 
 Vi vil virkelig menneskeheden om 20 år, hvis 
det går godt. Det bliver ikke blot ”hipt” for en lille 
avantgarde, det bliver en værdi med bred folkelig 
opbakning.  
 Syv milliarder verdensborgere? 
 Lokalborgere, nationalborgere, kontinentalbor-
gere og globalborgere. Vi skal ikke opgive hverken 
vores lokale eller nationale egenart. Det er jo et både-
og.  
 Mange ting og traditioner vil naturligvis blive udvandet, men der vil 
også være et ærligt ønske om at bevare de kulturer som findes. Fordi det er 
vigtigt for os at der findes forskellige måder at være mennesker på. Det er jo 
netop dét der er en af både-og’ets pointer: mangfoldighed er en værdi i sig 
selv. Det er ikke alle udgaver af dét at være menneske der giver individet 
lige mange muligheder, og dét er noget skidt, men alle traditioner har noget 
unikt at byde på, også for individet. 
 Så der findes en absolut værdi: individet? 
 Ubetinget. – Hvad siger de andre penduler?  
 Konfliktpendulet har jeg stående som det næste på 
min liste her… Men der siger du jo at de næste konflikter 
kommer til at stå mellem i første omgang de to slags Homo 
liquens, og i anden omgang mellem de manipulerede over-
levere og så maskinerne og robotterne? 
 Faktisk er det netop individets ukrænkelighed og en insisteren på vig-
tigheden af mangfoldighed der er vores eneste beskyttelse mod at de mo-
derne teknologier bliver brugt til at manipulere mennesker med. Det er 

Delicious, affordable food and 
beverages are available to employees 
in a café that opens onto a sun-filled 
courtyard. In the office space, each of 
them controls the flow of fresh air 
and the temperature of their personal 
breathing zones. The windows open. 

The cooling system maximizes natural 
airflows, as in a hacienda: at night, the 
system flushes the building with cool 
evening air, bringing the temperature 
down and clearing the rooms of stale 
air and toxins. A layer of native 
grasses covers the building’s roof, 
making it more attractive to songbirds 
and absorbing water runoff, while at 
the same time protecting the roof 
from thermal shock and ultraviolet 
degradation. 

In fact, this building is just as energy-
efficient as the first, but that is a side 
effect of a broader and more complex 
design goal: to create a building that 
celebrates a range of cultural and 
natural pleasures—sun, light, air, 
nature, even food—in order to en-
hance the lives of people who work 
there.  
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udelukkende beskyttelsen af individ og mangfoldighed der vil kunne for-
hindre os i at bruge teknologierne til at underminere ligheden mellem men-
nesker og dermed demokratiet og det åbne samfund.  
 Det hænger sammen? 
 Det gør det i allerhøjeste grad! 
 Og dermed er der også nogle konflikter som ikke vil 
opstå? I første omgang konflikten mellem Homo liquens på 
den fede måde og den ufede måde, og senere konflikten mel-
lem mennesker og maskiner? 
 I det små vil de jo nok, men som definerende 
for artens videre eksistens, næppe. ”Menneskeret” er 
med andre ord ”menneskeeksistens”. – Hvilket pen-
dul kom så? 
 Trendpendulet – i hvert fald ifølge min liste fra i 
onsdags. Men dét pendul har du kun sagt noget om frem til 2016 og 8-10 år frem, 
så det siger ikke noget om 2030… 
 Fordi det ikke giver mening at gætte så detaljeret så langt ud i fremti-
den. – Helt bindegal er jeg trods alt ikke!  
 Din fantasi slap op? 
 Min intuition slap op. – Hvad med økonomi-
pendulet? 
 Der har vi så etableret et solidt alternativ til Milton 
Friedman og ultraliberalismen? – Blandingsøkonomi? 
 Ikke blot nationalt, men også globalt. Med den politiske magt og vilje 
bag som det kræver. Blandt andet i forhold til at regulere de internationale 
finansmarkeder, så multinationale selskaber ikke kan blive så store at de 
kan underminere nationalstaters – og dermed demokratiernes – økonomi og 
magt i det hele taget. 
 En politisk styret verdensøkonomi, med andre ord? 
 En politisk reguleret verdensøkonomi. Et reelt 
globalt økonomisk samarbejde. – Det videnskabelige 
pendul? 
 Der har vi så lært at kopiere naturen i stedet for at 
kontrollere den? Det vil sige at vi kører med på naturens 
processer i stedet for at forsøge at obstruere dem? – Cradle to Cradle? 
 Absolut Cradle to Cradle. Og langt bedre udnyttelse af solens energi. 
Hvis vi satte solfangere op i en fjerdedel af Sahara, så ville det kunne dække 
hele verdens nuværende energiforbrug. Og dét er bare ét eksempel, der er 
jo masser af andre muligheder, og vi er på vej. 

During construction, certain elements 
of the second building did cost a little 
more. For example, windows that 
open are more expensive than win-
dows that do not. But the nighttime 
cooling strategy cuts down on the 
need for air-conditioning during the 
day. Abundant daylight diminishes 
the need for fluorescent light. Fresh 
air makes the indoor spaces more 
pleasurable, a perk for current em-
ployees and a lure to potential ones—
and thus an effect with economic as 
well as aesthetic consequences. (…) 

In its every element, the building 
expresses the client’s and architect’s 
vision of a life-centered community 
and environment. We know, because 
Bill’s firm led the team that designed 
it. (…) 

… were built for only 10 percent more 
money than it would have cost to 
erect a standard prefabricated metal 
factory building. 

Cradle to Cradle 
Michael Braungart, William McDonough, 

2002 
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 Så alt i alt er det faktisk muligt at skabe voksne, varige løsninger på alver-
dens problemer? – Det gælder bare om at vælge det? 
 Og at vælge det i tide. Mens retssamfundet og kommunikationen og 
de demokratiske omstændigheder er så optimale som de er i øjeblikket. – 
Og nok så vigtigt: inden der er en reel risiko for at klimaet løber løbsk og 
overskygger alt andet.  
 For hvis det først gør dét, så kan vi godt glemme alt om voksenhed og fine 
idealer om individets ukrænkelighed? 
 Hvis ikke der er demokratiske institutioner og et retssamfund til at 
sikre ro og orden, når geografien begynder at ændre sig, så bliver det alles 
kamp mod alle, og så er der ikke så meget at vælge imellem.   
 Men der er jo ikke noget i alt dét du har sagt her,  
som er spor mystisk på nogen måde…? 
 Skulle det være dét? 
 Næ, men det plejer bare at være sådan lidt mærkeligt, 
når folk siger at de kan sige noget om fremtiden. 
 Kig dig omkring, kvindemenneske! – Jeg sid-
der og venter på at blive udskrevet fra en psykiatrisk 
afdeling! 
 OK, close enough! 
 Spørgsmålet i forhold til mine fremtidsscenarier er selvfølgelig i høj 
grad, hvad man skal mene om tidspendulerne. En stor del af mine forud-
sigelser kunne man nok komme frem til ved bare at tænke sig grundigt om, 
men nogle af elementerne i mine scenarier står og falder med tidspenduler-
ne. Derfor er spørgsmålet selvfølgelig, om tidspendulerne bare er en semio-
tisk leg, eller de rent faktisk kan bruges til at sige noget om, hvordan vi 
opfører os, og hvorfor vi så opfører os som vi gør? – Og dét må du fuld-
stændigt selv om, hvad du vil sige til.  
 Om jeg tror på dine scenarer? – Og om jeg tilslutter mig dig, Platon, Hegel 
og Marx – eller om jeg tilslutter mig Kierkegaard, Popper og Camus? 
 Dét valg er også dit. Det eneste jeg reelt kan bede dig om, er at du 
tager din rolle som medborger seriøst. Og dét siger jeg ikke som Cornelius 
Magnussen der har læst en masse bøger, og som har siddet og kloget den i 
fem dage oghar udtænkt seks fremtidsscenarier, hvoraf jeg godt selv ved, 
hvad jeg ville vælge. Det siger jeg som en almindelig medborger, og regner 
med at du stiller samme krav til mig.  
 Og i dét at tage min rolle som medborger seriøst ligger så også den etiske 
erkendelse som Kierkegaard talte om, om end i anden sammenhæng: jeg kan ikke 
opdage min rolle som medborger uden også at være forpligtet over for den? 

Hmmm… 
Desuden baserer præmisserne sig kun 
på én side af ”den menneskelige 
natur”, mens andre sider som for 
eksempel glemsomhed og magelighed 
ikke bliver taget med i betragtning. 

Historicismens elendighed 
Karl Popper, 1957 
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 Du kan i hvert fald ikke forstå din rolle som med-
borger uden at være forpligtet over for den. – Hvilket 
selvfølgelig bringer os ind på de roller vi spiller som 
individer: borger, medarbejder, politiker, investor, 
forbruger, aktivist og hvad vi nu ellers er i løbet af et 
liv. Eller en enkelt dag, for den sags skyld. I alle sam-
menhænge har vi jo indflydelse gennem vores valg, 
ikke mindst på nogle af de 200 mennesker som vi har 
nære relationer til, og som lægger vægt på dét vi 
siger og gør. Men der er naturligvis nogle kollektive 
omstændigheder der definerer, hvilke roller vi over-
hovedet kan påtage os, og hvilke valgmuligheder der er. 
 I stammesamfundet er der kun én valgmulighed, i det åbne demokrati er der 
flere? 
 I de oprindelige jægersamler-stammesamfund var der kun én rolle, ja, 
men selv i de totalitære ”moderne” stammesamfund er der flere roller. Om 
end der ikke er nær så mange som i det åbne demokrati, det er rigtigt. 
 Dét samfund som giver os de største friheder og de fleste muligheder, 
er det samfund, hvor både den offentlige og den private sektor og civilsam-
fundet er stærkt og velfungerende. – Og ”civilsamfundet” er…? 
 Lokalmiljøet? Skolebestyrelser og vejforeninger og den slags? 
 Alt dét vi frivilligt skaber sammen som medborgere: foreninger, klub-
ber, loger og interesseorganisationer. Faktisk vil jeg endda udstrække det til 
dét rituelle fællesskab vi for eksempel har nede i Brugsen, når vi lægger va-
rer på kassebåndet uden at springe over i køen, og hvor vi også regner med 
at vi kan lade vores indkøbskurv blive stående i køen og beholde vores 
plads, selvom vi lige smutter ned og henter den liter mælk vi har glemt.       
– Andre steder har man andre regler og ritualer for køkultur eller andre af 
dagens typiske interaktioner med andre mennesker. Men pointen er at vi i 
hvert enkelt samfund har en uudtalt fælles forventning om, hvordan man 
opfører sig og spiller sammen med hinanden i forskellige situationer. Den 
form for fælles spilleregler og tillid til at de andre også overholder ”reglerne”, 
findes kun, når der i øvrigt er tale om et velfungerende samfund. – Med-
mindre det hele styres med vold og trusler om vold, så folk kun overholder 
reglerne af frygt. 
 For at der kan være denne her tillid menneskene imellem og i forhold 
til samfundet, så er samfundet nødt til at være velfungerende, og for at det 
kan være dét, så er den private sektor, det vil sige virksomheder af enhver 
art, den offentlige sektor, hvilket vil sige alle slags offentlige institutioner 

 

Offentligt, privat, 
civilsamfund og 

individ 
Blandt de små, men uendelig hyppige 
og derfor meget virkningsfulde ting, 
som videnskaben skal lægge mere 
mærke til end til de store, sjældne 
ting, skal også regnes velvilje; jeg 
mener de venligt mente ytringer i 
omgangen med hinanden, det smil i 
øjnene, de håndtryk, det velbehag, 
hvor med så godt som alt menneske-
ligt gøremål plejer at være omgivet. 

Friedrich Nietzsche 
Menneskeligt, alt for menneskeligt 1878 
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fra lærervikarerne til regeringen, og civilsamfundet i form af foreninger og 
private organisationer nødt til at arbejde sammen og at ville hinanden.  
 Civilsamfundet er en forudsætning for staten, staten er en forudsæt-
ning for at den private sektor ikke udnytter individet og underminerer dets 
rettigheder, og det er individet der vælger sine værdier og skaber den pri-
vate sektor, civilsamfundet og staten i fællesskab med andre individer. Der-
for er de tre sektorer nødt til at anerkende og bevare hinanden, på samme 
måde som de tre domæner i vores oprindelige foragtcentrifuge, religion, 
forretning og videnskab også er nødt til at ville hinanden og insistere på 
fællesskabet i det åbne, demokratiske samfund. 
 For at bevare retsstaten og humanismen og alt det dér? 
 Præcis. Og så er der en institution mere som jeg ikke har nævnt, men 
som selvfølgelig har en betydning, nemlig familien. Og i en vis grad slæg-
ten. 
 Der ville sikkert være nogle højrekristne hist og pist 
der gerne så dig korsfæstet, hvis du glemte dem! 
 Og det ville jo være trist, hvis de skulle gå rundt 
med den slags ønsker. I hvert fald, hvis de går rundt 
med dem af den forkerte årsag. Familien er vigtig. 
Den er en af de mest meningsgivende ”institutioner” 
i ethvert menneskes liv, og det er fra den vi henter 
vores tidligste identitet og får tryghed og omsorg. Det 
er i familien – specielt i forholdet mellem mor og barn, men selvfølgelig og-
så mellem far og barn, og forældrene indbyrdes, og i forhold til søskende og 
resten af famlien – vi bliver følelsesmæssigt helstøbte mennesker. – Forud-
sat at familien fungerer, naturligvis, og at forældrene er i stand til at tage sig 
af deres børn. Men selv dér er der jo familiebånd som forbliver stærke, og 
følelser som er med til at give folk mening i tilværelsen. 
 Det er et dårligt samfund – et dårligt civilsam-
fund, en dårlig stat og en menneskefjendsk privat 
sektor – der ikke beskytter familierne. Men det er og-
så et dårligt samfund der sætter familien over indivi-
det. Familien er noget af det mest stammesamfunds-
agtige man kan have i det store samfund, og gudske-
lov for dét! For det har vi brug for, og båndene mellem forældre og børn er 
blandt noget af det vigtigste der er med til at danne et menneske. Men en af 
forudsætningerne for demokratiet er at vi kan fungere som medborgere på 
tværs af de stammesamfund vi alle sammen indgår i i det private: familie, 
religion, subkulturer af enhver art. Familien hører derfor i min optik til pri-

Familien 
Som Colin Morris for nylig har bemær-
ket, ligger individualismens hårde kerne 
”i den psykologiske erfaring, hvormed vi 
tager hul på livet: fornemmelsen af en 
klar skillelinje mellem min væren og 
andre menneskers væren. Betydningen 
af denne erfaring øges mærkbart med 
vores tro på, at mennesker har værdi i 
sig selv.” 

Da den ellers jordbundne oplevelse af 
blot at gøre sit arbejde og tænke sine 
egne tanker først var blevet forsynet 
med den særlige – ja, ligefrem den 
højeste – værdis stempel, ”medførte 
det en intens selvbevidsthed” – en 
indskydelse til at betragte ens ”eget 
jeg” som noget, der skulle opdyrkes og 
hæges om. 
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vatsfæren, og som privatsfære er der grænser for, på den ene side, hvor me-
get stat og andre skal blande sig i, hvad der foregår bag lukkede døre, og på 
den anden side, hvor åben eller lukket vi kan acceptere at familien som in-
stitution er.  
 En af forudsætningerne for det moderne sam-
fund er jo blandt andet at vi har gennemgået et op-
brud, hvor slægten ikke længere er definerende for 
ens rolle i samfundet. Industrialiseringen betød at 
folk begyndte at flytte rundt og bryde familiebån-
dene. Vi gik fra at tilhøre familieenklaver til at blive 
borgere, og det betød blandt andet at staten fik voldsmonopol, og at 
familiens overhoved ikke længere havde revselsesret over husholdningen, 
eller at han – for det plejede jo at være farmand – kunne bestemme, hvilken 
uddannelse, ægtefælle eller – for den sags skyld – religion og politisk over-
bevisning børnene skulle have. Familien kan ikke være en menneskerets-
mæssig undtagelse i det demokratiske samfund, men den skal samtidig 
have mulighed for at være familie på sin måde.  
 Et både-og? 
 Ellers kan vi ikke sikre både individ og sam-
fund plus familien.  
 Vi plejer at tage både individet, civilsamfundet, 
staten og den private sektor mere eller mindre som 
en selvfølge her i Skandinavien, men de kom altså 
ikke af ingenting! Alle de friheder og muligheder og 
den tryghed som vi nyder godt af – både inden for og 
uden for familien – har det taget århundreder at byg-
ge op! Men det kan smuldre på mindre end en gene-
ration. – Kan du huske billedet med wokken? 
 Fascisme og det totalitære samfund er ligesom at 
lægge en kugle ned i en wok: kuglen skal nok blive i wok-
ken, næsten uanset hvor meget man rokker den. Men hvis 
man vender wokken om, så den har bundet opad, og så for-
søger at få kuglen til at balancere, så er det ligesom demokratiet: der skal ikke så 
meget til at få kuglen til at trille ned. 
 Der har mig bekendt ikke været et demokrati som har overlevet 10 år 
med sult, og den demokratiske udvikling vi har set i Vesten og resten af 
verden de seneste 150 år, har hver gang været ledsager til en forbedring af 
økonomien og en generel velstandsstigning. Det samme gjaldt det græske 
demokrati i oldtiden. Et demokrati som vel at mærke kun klarede sig i små 

Ifølge Morris har en sådan selvbevidst-
hed ”været et markant kendetegn ved 
Vestens menneske”. Ja, ikke nok med 
det: Den form for individualisme, den 
skabte grobund for, kan med en vis ret 
betragtes som ”en kulturel excentri-
citet”. 

Frihed 
Zygmunt Bauman, 1988 

Medhjælperloven fra 1921 ophævede 
retten til at revse tyende. 

denstoredanske.dk 

Demokratiets 
skrøbelighed 

The absence of civil society is one 
of the reasons people in former 
tyrannies or totalitarian states 
find it difficult to establish a 
democracy. They are not used to 
doing things for themselves, in 
concert with others without re-
course to the state. Tocqueville 
intuitively saw that civil society – 
the complex, multiple arena of 
voluntary engagements – is 
liberty’s best and last defence. 

The Home We Build Together 
Jonathan Sacks, 2007 
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200 år. Derefter gik der rundt regnet 2.000 år, inden demokratiet opstod 
igen.  
 Der har været demokrati i de schweiziske kantoner siden 1291, så det 
er absolut muligt med lange traditioner for demokrati på tværs af den 
økonomiske udvikling. Der var også noget der mindede om demokrati hos 
de gamle vikinger, i hvert fald var magtstrukturen relativt flad, og konger-
ne blev valgt på tinge, der var ikke tale om arvefølge.  
 Men demokrati med den form for indbygget pluralisme som vi ken-
der det fra de gamle grækere og vores egen tid, og i så store samfund med 
så mange forskellige mennesker, dét er en skrøbelig størrelse. Især når der 
ikke enten er nogle karismatiske voksne som går i spidsen for det og får 
masserne med på den demokratiske idé, eller at masserne selv bliver voks-
ne og påtager sig det demokratiske ansvar fuldt ud. 
 Og hvis man alligevel først er afhængige af karismatiske ledere, så er vejen 
ikke lang, før det lige så godt kan være en karismatisk ikke-demokrat der står i spid-
sen for samfundet? 
 Dét er netop risikoen.  
 Så derfor er min pointe: hvis vi skal bevare sta-
biliteten og det åbne, demokratiske samfund, så skal 
vi have civilsamfund og en privat og en offentlig sek-
tor der arbejder sammen, vi skal anerkende menne-
skerettighederne og individets ukrænkelighed, og så 
skal religion, forretning og videnskab arbejde sammen, 
og de skal skabe velstand, oplysning og menings-
fulde fællesskaber der italesætter og praktiserer vo-
res etik. Plus! Det skal ske både lokalt, nationalt, kon-
tinentalt og globalt. 
 Cornelius Magnussens besked til verden?  
 Eller i hvert fald dét minimum af gensidig forpligtelse som vi må 
kræve af os selv og hinanden, hvis vi gerne vil leve i frihed og tryghed. Og 
”budskabet” er at det er noget vi er nødt til at vælge. Som et individuelt og 
globalt eksistentielt valg. 
 Er finanskrisen lige nu i virkeligheden en gave til 
demokratiet? Fordi den har givet fokus på etik og mere va-
rige værdier, mener jeg… 
 Det er absolut en mulighed, og der er da en ud-
vikling i gang, hvor der er rift om sæbeskålen ved 
håndvasken fra tid til anden, så måske er vi faktisk 
ved at blive klogere.  

Demokratiets 
forudsætninger  

Politics depend on pre-political 
virtues, nurtured in non-political 
environments: the family, the 
community, the congregation. 
These are where we first discover 
the give and take of reciprocity 
and the healing power of love and 
forgiveness. They are where we 
learn to negotiate the tensions 
between independence and inter-
dependence. They are the matrix 
of the larger “We” that makes 
possible the “I”. 

They are where we acquire moral 
intelligence. Without families, 
communities and friends, society 
becomes a mere aggregation of 
individuals, “the lonely crowd”, 
without trust or grace or mean-
ing: without hope. 
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 Men der er også muligheden for det modsatte, 
nemlig at krisens langsigtede effekt – og langsigtet i 
den forbindelse er såmænd bare 2-3 år – bliver øget 
fattigdom blandt en kritisk masse af mennesker, og at 
de føler sig så snydt af samfundet at de vender det ryggen og dermed 
deltager i dets nedbrydning. Direkte eller indirekte. 
 Dét som finanskrisen har været godt for, er at 
en del af alle dem der er vant til at score kassen på 
egen hånd, har opdaget vigtigheden af at der er en 
stat, og at den stat står for en gennemtænkt lovgiv-
ning og er tilstrækkeligt stærk til at gå ind og repare-
re de skader og fejl som opstår, når lovgivningen har 
været utilstrækkelig. – Så på den måde kan du godt 
sige at krisen har været en gave til demokratiet. 
 Det forudsætter dog at vi bruger krisen rigtigt, 
og dét afhænger af, om vi er ved at blive voksne og tænker ud over nuet, 
eller vi fortsætter som vi plejer. – Som vi har sagt adskillige gange allerede: 
vi løser ikke nødvendigvis de problemer vi har behov for at løse, men kun 
dem vi kan forstå. 
 Så vi tænker ikke ud over nuet denne gang heller, og løser stadig ikke de re-
elle problemer? 
 Det kunne jo være at vi formulerede vores problemer som delproble-
mer der var til at forstå. Og så løste dem. På én gang. Og fik en synergieffekt 
ud af dem. 
 De mange forskellige løsninger? 
 Nemlig. Hvis problemerne kan have forstær-
kende effekt, så må løsningerne også have det. Hvis 
kaosteorien og emergensfænomenet virker i mod-
gang, så må de også virke i medgang. 
 Så dér, hvor vi står nu, er altså ved en mulig 
overgang til en global voksenhed. Og hvis jeg skulle give sådan en slags 
overblik, inden vi kaster os over, hvad vi så kan gøre konkret for at løse 
vores problemer, så vil jeg opsummere det på denne her måde: 
 Menneskehedens mange memplexer afløser og supplerer hinanden 
kloden rundt, og informationsteknologierne sætter os i forbindelse med 
hinanden fra Nord til Syd og Øst til Vest. 
 Samtidig render vi rundt med en stenalderhjerne med hang til kul-
tiske stammesamfund, men også med trang til frihed og behov for tryghed. 
Vi ligger – takket være de seneste 5-6.000 års kulturelle udvikling – under 

Yet families and communities are 
not enough to sustain a society. 
As soon as we step outside the 
doors of what is local, we en-
counter not friends but strangers. 

There will be conflicts for scarce 
goods. If all we have is loyalty to 
the family or the group, then that 
larger world will be torn by inter-
necine strife: Montagus against 
Capulets, Christians against 
Muslims, Hutus against Tutsis. If 
all we have is the tribe, violence 
will beget counterviolence in a 
circle that has a beginning but no 
end.  

The Home We Build Together 
Jonathan Sacks, 2007 

Her er vi så nu 
I det samfund, vi lever i, udfylder den 
individuelle frihed i stigende grad rollen 
som tilværelsens kognitive og moralske 
brændpunkt – med vidtrækkende 
konsekvenser for det enkelte individ og 
for hele det sociale system. 

Frihed 
Zygmunt Bauman, 1988 
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for to forskellige foragtcentrifuger, hvoraf den ene kan give os åbne, demo-
kratiske samfund, hvis vi vælger det.  
 Både centrifugerne – dem begge to – og det globale memetiske net-
værk er et resultat af en eksponentielt stigende memetisk kompleksitet, og 
vi er for længst nået ud over grænsen for en memetisk kompleksitet, hvor 
alle kan følge med. Det betyder at en stadig større del af os ikke længere 
kan forstå den teknologi og de livsomstændigheder vi selv frembringer, og 
en af konsekvenserne er Homo liquens; det flydende menneske. 
 Hvis man kan overføre kaosteorien på mem-
plexerne, så er de enkelte kulturelle fænomener blandt 
andet udtryk for strange attractors; vi har en tendens 
til at gentage mønstre igen og igen, også selvom der 
måske ikke er en forklaring på det som sådan. Måske er 
de enkelte epoker og modreaktionerne i tidspenduler-
ne den slags strange attractors. – Hvilket gør det så meget desto vanskelige-
re at vælge eksistentielt og rent faktisk sætte os ud over dem, alle de indgro-
ede mønstre. For det ligger i memplexerne i sig selv at vi følger mønstret. 
 Fordi de er strange attractors? 
 Ja. 
 De memetiske kompleksitetsforskelle er en an-
den ting som vi er oppe imod: Kan vi selv vælge, hvordan vi nedbryder 
murene mellem højkomplekse og lavkomplekse memplexer? Eller vil de 
altid eksplodere med et brag? – Jeg ved det ikke. Og jeg aner ikke engang, 
om man kan tale om kulturen på den måde ved at inddrage fysikken, sådan 
som vi har talt om det her, siden i mandags og i tirsdags. 
 Eller om teorien om memerne og memplexerne holder? 
 Vi kan jo til enhver tid bare definere vores egne præmisser og vedtage 
at nu kalder vi kulturens elementer for memer. Øv bøv! Men om dét der-
med siger noget nyt om kulturen som sådan, eller vi bare har hæftet endnu 
et ord på noget, uden at vi reelt er blevet klogere, dét kan jeg ikke svare på.  
 Men hvis memerne ikke ”findes” som reel replikater, og hvis mem-
begrebet dermed blot er et dækningsløst ord uden egentligt nyt indhold, så 
falder en betydelig del af dét vi har talt om siden i tirsdags, også til jorden.  
 Og så burde jeg alligevel have spist frokost med min søster i mandags? 
 Din søster? – Sagde du ikke at det var din fotograf, du havde en aftale 
med?! 
 Det lød bedre. 
 Alt for æstetikken! – Men der er noget der ikke falder til jorden… 
 Og det er? 

Alle moderne revolutioner er endt med 
en styrkelse af statsmagten. Efter 1789 
kom Napoleon, efter 1848 Napoleon III, 
efter 1917 Stalin, efter de italienske 
uroligheder i 20’erne Mussolini, efter 
Weimar-republikken Hitler. 

Albert Camus 
Oprøreren, 1951 

Damn. 
Nynne 

Lørdag morgen, august 1999 
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 Den globale eksistentialisme – og den indivi-
duelle eksistentialisme, samt alt hvad der ligger deri-
mellem af civil, lokal, national, kontinental, kunstne-
risk og forretningsmæssig eksistentialisme. Vi er nødt 
til at vælge, og vi er nødt til at vælge rigtigt. For med 
de teknologier vi har, og med den menneskemængde 
der er, har vi simpelthen ikke råd til at begå fejltagel-
ser. Du kan bare se, hvor galt det er gået i Irak, og nu 
viser det hele sig at være én stor fejltagelse fra og med 
antagelse ét: Saddams forsøg på at skjule atomvåben. 
De var der ikke, de havde aldrig været der, han var 
end ikke i nærheden af at skaffe sig dem, og den eneste grund til at han lod 
tvivlen herske, var for at afskrække iranerne. Forbindelsen til al-Qaeda 
fandtes heller ikke, og i det hele taget byggede hele vores invasion af landet 
på blændværk, løgn og bedrag.  
 På grund af en afhoppers totalt opdigtede tilståelse 
aftvunget under tortur? 
 Noget i den retning. – Rart at vide at den nye 
NATO-generalsekretær er en fornuftig og klog mand 
der ikke hopper på hvad som helst eller lader sig for-
blænde af narreværk! Jo, det skal nok gå os godt i 
fremtiden med den slags begavelser i spidsen for et 
arsenal af atomvåben! 
 For der er ikke noget at komme efter? 
 Det er der nemlig ikke! 
 Nå, men dét som jeg gerne vil frem til, det er 
alle de konkrete ting vi som individer, stat, erhvervs-
liv og civilsamfund kan gøre for at skabe et velfun-
gerende globalt samfund.  
 En bedre verden? 
 Dét med den bedre verden ved jeg ikke. 
Mennesker vil altid være nogle røvhuller en gang 
imellem, og der vil ske fejl, og folk vil gøre dumme ting. Dét kommer vi 
aldrig ud over. Så ”en bedre verden”? Jeg satser på det mere pragmatiske. 
 Et ordentligt globalt samfund? 
 Mere tror jeg ikke det er realistisk at bede om. 
Men det er så til gengæld heller ikke for meget for-
langt! Og for at få dét er vi nødt til at tænke helt om, 
og vi er nødt til at vælge. 

 

Hussein's fear of Iran, which he 
said he considered a greater threat 
than the United States, featured 
prominently in the discussion 
about weapons of mass destruct-
tion. Iran and Iraq had fought a 
grinding eight-year war in the 
1980s, and Hussein said he was 
convinced that Iran was trying to 
annex southern Iraq -- which is 
largely Shiite. "Hussein viewed the 
other countries in the Middle East 
as weak and could not defend 
themselves or Iraq from an attack 
from Iran," Piro recounted in his 
summary of a June 11, 2004, 
conversation. 

"The threat from Iran was the 
major factor as to why he did not 
allow the return of UN inspectors," 
Piro wrote. "Hussein stated he was 
more concerned about Iran discov-
ering Iraq's weaknesses and vul-
nerabilities than the repercussions 
of the United States for his refusal 
to allow UN inspectors back into 
Iraq." 

washingtonpost.com 
July 2, 2009 

Ikke paradis, men… 
The key to a better future for the entire 
world population lies in giving priority 
to the development of human 
capabilities. 
The immediate priority must be univer-
sal primary and secondary education - 
all children in school at least through 
to age 15 - everywhere in the world. 
New research shows that this gener-
ally leads to better health, higher 
economic growth and in the long run 
better government. (…) 

Better-educated women will choose to 
have fewer children who in turn will get 
better educations. Citizens 
empowered through education will be 
better able to improve their own living 
conditions, as well as the conditions of 
their societies, and will be better 
prepared for adapting to the 
consequences of climate change. 
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 Dét er aldrig rart! 
 Ikke, når det er nogle vanskelige valg, i hvert fald, for så skal man 
nemlig til at tænke, og dét er der en del mennesker der ikke bryder sig om. 
 De seneste 200-300 år har vi konstant tænkt i 
teknologiske løsninger på vores problemer – specielt 
i den sidste halvdel af det 20. århundrede. 
 ”Futurismen” talte vi om på et tidspunkt?  
 Som netop dækkede over 1950’ernes og 60’er-
nes totale teknologifascination, indtil der opstod så 
mange bivirkninger ved mange af teknologierne at vi 
ikke blot fik en miljøbevægelse men også et ungdomsoprør og en post-
modernisme der tvivlede og forholdt sig ironisk til alt. 
 Men de teknologiske løsninger som vi har skabt indtil nu, er som re-
gel gået hen og blevet til en ny slags problem. Ikke at det oprindelige pro-
blem ikke blev løst, vi må bare konstatere at mange af vores problemer i 
dag, engang var løsningen på noget andet. 
 Så det er ikke teknologiske løsninger vi skal satse på? 
 Jo, men ikke kun. Og der, hvor vi vælger teknologiske løsninger, der 
skal vi blive langt bedre til at opveje fordele og ulemper og vælge rigtigt.  
 Jeg er med andre ord hverken på vej ud i et science fiction-scenarie 
med spændende nanoteknologi og tænkende robotter, eller den store for-
kromede utopi om økologisk paradis på Jord. Hvad jeg vil prøve på, her 
resten af eftermiddagen – indtil den gode overlæge forhåbentlig finder det 
velbehageligt at komme på arbejde og sørge for at en rask mand kan kom-
me hjem – det er at komme med nogle konkrete forslag til, hvad vi kan gøre 
bedre. Kort sagt: Hvad så? Hvad skal vi finde på for at skabe et ordentligt 
globalt samfund? 
 Intet mindre? 
 Vi har ikke fortjent mindre. Og dét som faktisk er fællestrækket for 
alle de ting jeg har tænkt mig at foreslå – bortset fra Cradle to Cradle-prin-
cippet – det er at det handler om kultur, politik, prioritering og værdier 
stort set alt sammen. Det er ikke nye dingenoter der mangler. – Jo, vi har 
absolut brug for bedre solfangeranlæg, bæredygtige produkter og mindre 
forurening, og hvis vi kunne skaffe mere rent drikkevand til alle de tørlagte 
steder på kloden, så ville det også være et kæmpe fremskridt. Det samme 
gælder udryddelsen af sult. Men fælles for det hele er at det ikke er mang-
lende teknologi der er det største problem. Det er en del af problemet, men 
ikke hele problemet. Det egentlige problem er viden og politisk vilje og 
handlekraft, og vælgere der gider sætte sig ind i sagerne og tænke og der-

While education is not a guarantee for 
success it improves the chance more 
than any other intervention. 
This calls for a radical reorientation of 
our development strategies: shift the 
focus from giving money to developing 
minds! 

Wolfgang Lutz 
New Scientist 

12 September 2009 

Hvad så? 2 
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næst vælge politikere der har viden og kan tænke, og som har vilje og hand-
lekraft. Ny teknologi er kun symptombehandling, det er vores valg og fra-
valg der kommer til at gøre forskellen. 
 Det er dét du mener med at tænke om: I stedet for at 
satse på nye teknologier og teknologiske løsninger i sig selv, 
så skal vi gå politisk og kulturelt til værks? 
 Nemlig. Det betyder selvfølgelig ikke at vi skal 
standse den teknologiske udvikling, det betyder bare 
at vi ikke skal tro at den i sig selv kan løse vores pro-
blemer. 
 Derfor er den gode nyhed at der er masser af 
steder, hvor vi kan sætte ind. Vi har masser af mulig-
heder! 
 Og den dårlige? 
 At vi skal ændre vores vaner. Ikke mindst vores vanetænkning. 
 Men det gode ved alle de ting jeg har tænkt mig at foreslå – og som 
jeg jo egentlig har brugt over 10 år på at samle sammen – det er at de stort 
set alle sammen ”kun” handler om justeringer. De kan implementeres grad-
vist. Vi skal ikke tænke i revolutioner, men i fuzzy logic. Og vi skal tænke 
vores løsninger som en del af en bestandig proces, hvor dét vi foretager os 
nu blot er ét sæt af justeringer og forandringer i en lang kæde af justeringer 
og forandringer. Vi kommer aldrig frem til ”den perfekte, endegyldige, rig-
tige løsning”, for en sådan findes ikke. For verden forandrer sig. Vores løs-
ninger og justeringer spiller ind på hinanden, og de skaber emergente fæno-
mener og faseovergange, og dét skal vi være forberedte på. Der er ikke én 
ideologi eller én Sandhed som passer her, nu, altid og i evighed. – Måske 
lige med undtagelse af selve begrebet forandring og erkendelsen af foran-
dringen som et fysisk, erkendelsesmæssigt og eksistentielt grundvilkår.  
 Men ud over erkendelsen af foranderligheden, så er der alligevel nog-
le principper som jeg tror vil være gode at holde sig for øje, når vi træffer 
beslutninger i fremtiden. 
 Cornelius Magnussens ideologi? 
 Ironien er absolut til at få øje på, det indrømmer jeg. Men lad os kalde det 
”Magnussens foreløbige forandringsværdier”, så er der ingen grund til at 
blive fundamentalist på grund af mit sludder og vrøvl i hvert fald. – De kan 
for min skyld gerne fraviges, jeg er bare af den overbevisning at de er kloge. 
 Fordi du er klog? 
 Fordi jeg har sat mig ned og studeret mennesket og historien, og fordi 
jeg har tænkt mig om. Og skulle der komme nogen og finde på noget der er 

An interesting fact: the 1991 Exxon 
Valdez oil spill actually increased 
Alaska’s gross domestic product. The 
Prince William Sound area was 
registered as economically more 
prosperous because so many people 
were trying to clean up the spill. 
Restaurants, hotels, shops, gas 
stations, and stores all experienced an 
upward blip in economic exchange. 

Cradle to Cradle 
Michael Braungart, William McDonough, 

2002 



 300 

klogere, så vil det kun – og dét er ikke ironisk ment – så vil det kun glæde 
mig! – Og med disse ord… lad os se på, hvad der er værd at holde sig for 
øje, når vi skal skabe løsninger på vores problemer. 
 Principper og værdier? 
 Blandt andet. – Kan du huske min definition på forskellen mellem 
moral og etik? 
 Var det noget med at moral handler om dét man kan 
overskue konsekvenserne af, mens etik handler om dét man 
ikke kan overskue konsekvenserne af? 
 Det var den ene ting. Men forskellen er også – i hvert fald ifølge min 
definition – at moralen er binær: enten er noget umoralsk eller også er det 
moralsk. Etikken er fuzzy og ofte fyldt med dilemmaer.  
 Den er både-og? 
 Hvilket gør det så meget desto vanskeligere at være etisk fordømmen-
de end moralsk fordømmende: når der ikke findes et entydigt rigtigt og for-
kert, er det vanskeligt at hænge andre mennesker ud. Eller argumentere for at 
der kun er én løsning, og at den skal indføres her og nu globalt og på en gang.  
 Ved at definere vores problemer ud fra etiske overvejelser i stedet for 
moralske normer, åbner vi for tvivlen og en løbende debat. – Det rummer 
selvfølgelig risikoen for handlingslammelse, men det gør det jo også, hvis 
tankegangen er at alting skal laves om på én gang. Vælger man at lave alt 
om på én gang, og vælger man så forkert, så har man virkelig et problem.  
 Men hvis man vælger løsninger der kan implementeres gradvist, så kan man 
også justere undervejs? 
 Og man kan langt bedre skifte kurs uden samtidig at tabe ansigt, når 
en gammel beslutning viste sig ikke at have de ønskede resultater. Hvis vi 
tvivler i fællesskab frem for at være moralsk skråsikre i fællesskab, så har vi 
simpelthen et langt bedre fundament for at træffe kloge beslutninger. 
 Fordi de kan ændres undervejs? 
 Blandt andet. Vi skal med andre ord til i langt højere grad at se på vo-
res udfordringer med etiske briller og med mulighed for at tvivle offentligt. 
 Men det er jo ikke nok med dét. Der er også an-
dre ting som skal være opfyldt, for at der er tale om 
gode løsninger. Blandt andet skal vores løsninger gi-
ve mening. Og for at de kan dét, så må de ikke være i 
modstrid med vores kernememer; de memer der ud-
gør knudepunkterne i vores kulturelle memetiske 
netværk. For så strider de mod dét som vi er, og så 
kan vi ikke implementere løsningerne. 

Etik 

Harmoni og mening 
 
  J eg er  d in  Gu d .  Du  m å  ik k e 
have andre guder.  
  Du  m å  ik k e s k a b e id oler  og 
dyrke dem.  
  Du  m å  ik k e m is b r u ge Gu d s  
navn.  
  Du  s k a l h old e h viled a gen  h e llig.   
  Du  s k a l æ r e d in  fa r  og d in  m or .   
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 Kernememerne i vores kultur er at man ikke må slå 
ihjel eller lyve og stjæle, for eksempel? De ti bud og de res-
ter af metanarrativer som trods alt er tilbage? 
 Præcis. Hvis nye løsninger skal give mening, så 
må de nødvendigvis give både rationel og følelses-
mæssig mening, og det kan de kun gøre, hvis de er i 
harmoni med dét der er vigtigt for os. Hvis de strider mod ét eller flere af 
vores knudepunktsmemer – som for eksempel når en statslig klimapolitik 
gør ondt på ultraliberalister, fordi det hindrer dem i at drive virksomhed 
uden hæmninger, præcis som de ønsker det – så må vi formulere løsnin-
gerne, så de bliver meningsfulde. Eksempelvis ved ikke at fokusere på 
statens regulerende rolle over for erhvervslivet, men ved at fokusere på den 
frihed der ligger i at have en relativt stabil og forudsigelig verden at drive 
forretning i, og som det i yderste konsekvens kun er en velfungerende stat 
med et effektivt voldsmonopol der kan garantere. – En af de første og mest 
gennemgående forudsætninger for al lærdom på Handelshøjskolen, det er 
ceteris paribus-begrebet. 
 Som betyder? 
 ”Alt andet lige.” Begrebet er det rene, dæk-
ningsløse ordgejl, for der eksisterer ikke og har aldrig 
eksisteret en situation, hvor ”alt andet var lige”. Men 
i en verden med global opvarmning er der slet ikke 
noget der er ”lige”. Alt kommer i skred. Og dermed 
er forudsætningen for markedsøkonomien væk.  
 Friheden til at handle ligger i at omgivelserne 
er til at regne med; at der er et minimum af forud-
sigelighed, så man kan planlægge og investere med 
en vis formodning om at tjene sine penge hjem igen. 
Og selve den magt der skal til for at kunne ”styre” omgivelserne, så de 
bliver til at regne med – det vil sige voldsmonopolet – kan vi kun overdrage 
til de demokratiske magter – det vil sige nationalstaterne og de overstatslige 
institutioner, hvis stabiliteten skal bevares. Det er ikke i liberalisternes inter-
esse at markedskræfterne får lov at styre andet end markedet, og selv da 
fører et fuldstændigt frit marked til monopoldannelser, og så er det frie 
marked undermineret alligevel. – At ville forsøge at overbevise ultralibera-
lister om dét, kan du så kalde spin eller naivt, eller hvad du nu har lyst til. 
Men det er den eneste vej frem, hvis vi trods forskellige værdier og meme-
tiske knudepunkter skal trække på samme hammel og løse vores problemer 
i fællesskab. 

 

  Du  m å  ik k e s lå  ih je l.   
  Du  m å  ik k e b r yd e æ gtes k a b et .   
  Du  m å  ik k e s t jæ le .   
  Du  m å  ik k e vid n e fa ls k  m od  d in  
næste.  
  Du  m å  ik k e b egæ r e d in  n æ s t e s  
hustru og de ting, der hører din 
næste til 

1) Do not do to others what you 
would not want them to do to you. 
(2) In all things, strive to cause no 
harm. 
(3) Treat your fellow human beings, 
your fellow living things, and the 
world in general with love, honesty, 
faithfulness and respect. 
(4) Do not overlook evil or shrink 
from administering justice, but al-
ways be ready to forgive wrongdoing 
freely admitted and honestly regretted. 
(5) Live life with a sense of joy and 
wonder. 
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 At ”oversætte” udfordringer og løsninger til hver 
enkelt målgruppe? 
 Mennesker er ikke ens, og vi bliver det heller 
aldrig – og gudskelov for dét! – og derfor er vi nødt 
til at italesætte dét der er vigtigt, så det giver me-
ning for alle. – Ultraliberalisterne har så deres fulde 
ret til at kæfte op og være uenige, men grundforud-
sætningen for os alle sammen må være at vi for det 
første er modtagelige for fakta og villige til at om-
sætte det til viden, og for det andet at vi vil menne-
skeheden og alle individers ret til både at overleve 
og at leve. 
 Amen. 
 Ja-ja, gør du bare nar! Du har formentlig længere tid tilbage på klo-
den, end jeg har, så matematisk set har du større interesse i dét jeg siger, 
end jeg selv har. 
 En tredje ting vi er nødt til at have som ud-
gangspunkt, er at vores løsninger skal virke i kraft af 
de mekanismer som i forvejen er i spil i naturen, kul-
turen, økonomien og vores sociale virkelighed i det 
hele taget. 
 Det vil sige kaosteorien og de skalafri netværk og 
den slags? 
 Den coevolutionære diversitet, den strukturelle 
dybde og dét som var det tredje element i kompleksi-
tetsteorien: capturing software – som jo netop er dét 
det handler om: at aflure eksisterende naturfænome-
ner deres mekanismer og udnytte dem. 
 Som når vi bruger bakterier til at lave ost? 
 Så får vi et free ride på naturens allerede eksi-
sterende mekanismer for fordærvelsesprocesser. Men 
dét med at planke naturens mekanismer kan jo bruges til så meget andet 
end ost. Byplanlægning, landbrug, økonomi og alverdens ting og fænome-
ner. Vi skal aflure naturen, vi skal capture dens software og så skal vi gå 
med dens processer, så det tjener os selv. Når vi nu ligefrem har adgang til 
at få et free ride, så ville det da være decideret dumt at gå imod dem. Ikke 
mindst fordi processerne altid vil være der, og jo mere vi går imod dem, 
desto mere besvær skaber vi for os selv. Simpelthen fordi vores intentioner 
ikke vil lykkes. 

 

(6) Always seek to be learning 
something new. 
(7) Test all things; always check your 
ideas against the facts, and be ready 
to discard even a cherished belief if it 
does not conform to them. 
(8) Never seek to censor or cut 
yourself off from dissent; always 
respect the right of others to disagree 
with you. 
(9) Form independent opinions on 
the basis of your own reason and 
experience; do not allow yourself to 
be led blindly by others. 
(10) Question everything. 

ebonmusings.org 
richardathome.wordpress.com 

Udnyt naturens 
mekanismer 

EM is the rather dull name for a 
technological breakthrough, which has 
the potential to spectacularly impact the 
agriculture, horticulture, fishing and 
cattle-farming industries, not to 
mention waste processing, natural forest 
management and water purification. EM 
is a mixture of micro-organisms, 
including lactic acid bacteria, fungi and 
yeasts. When these organisms are present 
in the soil, they stimulate productivity 
and vitality. They purify the water and air 
present in the soil and excrete nutrients. 
The result: an excellent environment for 
plants and animals. 

odemagazine.com 
March 2003 
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 En fjerde ting som vi absolut bør lægge til grund 
for vores beslutninger i fremtiden – og som jeg allere-
de lige fik nævnt – det er seriøse undersøgelser og 
saglig viden. I stedet for dét ideologiske fedtspilleri 
og fægten i blinde som vi har været vidner til specielt 
de seneste 10 år, men i virkeligheden lige så længe der har eksisteret politik. 
Vi skal ganske enkelt være bedre til at lave de rigtige undersøgelser, inden 
vi kaster os ud i større projekter, og lad os så droppe vores ideologier dér, 
hvor de kommer til at stå i vejen for at ting kan lykkes.  
 Bare sådan lige…? 
 Det burde være muligt at sige ”Hold nu op! 
Det virker ikke!”, og at folk så rent faktisk hørte efter. 
– Det er ikke det samme som at vi ikke skal have 
værdier og holdninger, men det må være et krav til 
os alle sammen at vi har et åbent sind og går til ver-
den med nysgerrighed. Det må også være et rimeligt 
krav at vi gør det til en værdi i sig selv at finde de 
bedste løsninger frem for at vinde et slagsmål bare for at få ret. 
 Vi burde vurdere folk på deres reelle resultater, ikke 
på deres evne til at få deres vilje? 
 Sådan kan du godt udtrykke det. At folk er nog-
le stædige idioter kan man jo ikke tage fra dem, men 
vi kan lade være med at dyrke dem som helte for det. 
Vi har jo sådan set kun os selv at takke for, hvordan 
det går, så længe det er et demokrati vi lever i… 
 Hvis alle undersøgelser peger i retning af at hår-
dere straffe ikke får folk til at begå mindre kriminali-
tet – formentlig fordi tryk avler modtryk, og mennesker pr. definition søger 
derhen, hvor de får anerkendelse for at være som de nu engang er – så lad 
os da for helvede lade være med at forlænge straffene og hylde de politikere 
der taler for forlængede straffe. Lad os i stedet finde nogle nye metoder der 
bidrager til at alle dem der ikke passer ind i retssamfundets definition på 
lov og orden, kan finde nogle fællesskaber der ikke gør dem kriminelle.  
 Harmløse rockerbander? 
 Konstruktive mandeklubber, hvor mænd kan 
bruge deres testosteron til noget fornuftigt. 
 Krænker det retsfølelsen, hvis vi erstatter straf med pædagogik? Ja, 
hos nogle. En stor del af os, formentlig. Men løser det vores problem med 
kriminalitet at handle imod den menneskelige natur? Nej. Så hvad får vi ud 

 

Saglig viden 
Vi tror på, at mennesker er bedst 
til selv at vælge. Vi behøver ikke 
eksperter og smagsdommere til at 
bestemme på vore vegne. 

I de senere år er der ved knop-
skydning skudt et sandt vildnis af 
statslige råd og nævn og institu-
tioner op over alt. Mange af dem 
har udviklet sig til statsautorise-
rede smagsdommere, som fastslår, 
hvad der er godt og rigtigt på 
forskellige områder. 

Regeringen vil fjerne overflødige 
råd og nævn og institutioner. Det 
bliver en meget omfattende 
sanering. Vi vil rydde op i dette 
mellemlag, som tapper ressourcer 
og fjerner opmærksomhed fra det 
væsentlige. 

Hvis jeg bliver valgt, vil jeg slå 
hårdt ned på enhver lovovertræder! 

Så er det slut med at hikke højt! 
Og så er det slut med at synge 
falsk! 
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af strengere straffe? Flere vaneforbrydere, flere fængsler og tilfredsstillede 
følelser hos majoriteten af skatteborgerne. Hævnfølelsen, blandt andet. Men 
hvis det er det sidste som er den egentlige anstødssten, hvorfor så ikke til-
fredsstille de følelser med noget andet? Noget som reelt nedbringer krimi-
naliteten? – Og hvad dét så er, det må kriminologerne og eksperterne fra 
social- og kriminalforsorgen finde ud af.  
 Hvis det vitterligt er noget så basalt som hævn, 
folk går og hungrer efter, så lad os få det frem i lyset. 
Lad os kalde det ved dets rette navn og så tage det 
seriøst, uden at gå på kompromis med vores retssik-
kerhed.  
 Hævnfølelsen kommer vi aldrig af med? 
 Og det skal vi heller ikke. Den er en basal del af vores retfærdigheds-
sans, og retfærdighedssansen er nødvendig for at vi føler os forpligtede 
over for hinanden og at samfundet kan fungere. Men vi skal anerkende at 
”prisen” for et retssamfund, hvor vi netop ikke forfalder til selvtægt, er at 
det ikke er alle vores spontane følelser der kan blive honoreret. Hævn og 
had er lovlige følelser, men det er ikke det samme som at de skal praktiseres 
offentligt. Jalousi er også en lovlig følelse, men det betyder ikke at jeg har 
lov til at gå hen og slå ekskonens nye mand ihjel – endsige lave en lang rid-
se i lakken på hans nye, grimme Mercedes. 
 Hvis vi gerne vil have retssamfundets sikker-
hed og beskyttelse, så må vi også sige farvel til nogle 
spontane handlemuligheder. – Og der, hvor vores 
undersøgelser ikke kan give entydige svar – for selv-
følgelig vil der være en masse situationer, hvor vi 
aldrig når frem til entydige svar, uanset hvor meget 
forskning vi laver – der må vi så blive bedre til at vælge dét der er mest 
humant og fremtidssikrer mennesker, miljø og samfund bedst.  
 Tvivlen må komme fremtiden til gode? 
 Det skylder vi vores børn. Både de fødte og de 
endnu ufødte. Så som den femte ting på listen kan du 
sætte voksenheden: når vi skal træffe beslutninger i 
en kompleks verden, hvor beslutninger risikerer at 
have konsekvenser kloden rundt og flere generatio-
ner ud i fremtiden, så skal vi være bedre til at tænke 
noget i retning af ”Hvad ville en velinformeret mor 
med et par småbørn vælge?” Dét kommer absolut til 
at dræbe nogle grandiose initiativer og kaste grus i 

Jeg siger ikke, at min ærede mod-
stander, borgmester Sveskesteen, 
er for blødsøden…  
Selvom han er det!  
Og jeg siger ikke, han er for 
skvattet…  
Selv om han er det! 

Men jeg siger, at I vil gøre Andeby 
en tjeneste ved at sende ham på 
pension! Stem på ”Ordens-Anders” 
og anbring forbryderne, hvor de 
hører hjemme! 

Anders And & Co. 
30. november 2006 

Voksen ansvarlighed 
Back in March, First Lady Michelle 
Obama made a bold statement when she 
picked up a shovel and began digging up 
a patch of White House lawn to plant a 
vegetable garden. She clearly signaled the 
importance to her and her family of 
organic and locally grown fruit and 
vegetables, as well as the importance to 
everyone of a healthy diet at a time 
when obesity and diabetes are major 
concerns. If organic food was once an 
“alternative” dietary choice, the Obamas 
are showing that today it’s become 
mainstream. 

odemagazine.com 
May 2009 
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maskineriet for nogle testosteronprojekter, men testosteron er ikke nødven-
digvis den eneste vej frem. – Hvad kvælende omsorg absolut heller ikke er, 
vi er nødt til at finde en balance.  
 Hvor begge køn trives? 
 Og bliver hørt og kan finde mening i tilværelsen. – Udfordringen lig-
ger selvfølgelig i at mænd og kvinder har så forskellige tilbøjeligheder, men 
der er ved at opstå en interessant balance: mændene sætter sig på teknolo-
gien og definerer den teknologiske udvikling, kvinderne erobrer universi-
tetsuddannelserne og juraen.  
 Vupti: balancen genindført! 
 Men det ville formentlig gavne os mere, hvis begge køn interesserede 
sig for begge dele.  
 Som en del af den voksne ansvarlighed, og end-
nu en ting som er nødt til at ligge til grund for vores 
valg og beslutninger i fremtiden, er der selvfølgelig 
Menneskerettighederne.  
 FN’s? 
 Ubetinget og uden undtagelser.  
 Dét er ikke det samme som at de ikke kan dis-
kuteres og tilpasses for eksempel den nye virkelighed 
som er opstået med alle de aktiviteter som findes i 
cyberspace, men vi er nødt til at holde os ét for øje og 
aldrig fravige det: alle mennesker har samme krav på 
liv, frihed, tryghed og værdighed.  
 Erkendelsen og anerkendelsen af at menneskerettighederne må gælde 
for alle og uden undtagelser, samt at menneskerettighederne kun er der, så 
længe vi insisterer på dem og overholder dem, er helt fundamentalt for at vi 
træffer kloge valg nu og i fremtiden. 
 Menneskerettighederne har ikke større magt, end vi 
selv tillægger dem? 
 Hvilket nogle vil se som en kærkommen lejlig-
hed til at underminere dem og måske endda forkaste 
dem – i hvert fald for de mennesker de ikke selv kan 
lide. Der er stort set ikke noget farligere vi kan begive 
os af med. 
 For hvis vi først selv begynder at lave undtagelser, 
så kan andre også? 
 Menneskerettighederne er kun et sæt regler vi 
har ”bildt os ind.” De har ikke større gyldighed end 

Menneskeret 
The European Court of Human Rights is 
like no other court in the world, starting 
with the building itself. While most 
courts aim to impress or even intimidate 
you with their dignity and decorum, the 
ECHR is brashly different. At first sight, 
it looks like a children’s museum, with 
see-through walls and playful swirls of 
metal tubing painted bright red, blue and 
white. Glass is the court’s overriding 
architectural theme; even the stairs are 
fashioned from thick blocks of it, 
obviously making a statement about 
transparency in legal proceedings. 

Even more unique is the basic premise of 
the court: that individuals have the right 
to bring human-rights cases before these 
judges if they believe that justice has not 
been served in national courts—even 
going so far as to challenge the rulings of 
their own governments. Equally startling 
is the way the court works: Judges from 
across Europe pass judgment on the 
actions or laws of a nation, and that 
nation must abide by their ruling. This 
seems astonishing in an era when the 
world’s dominant power, the United 
States, acts as though it is not bound by 
any treaty or convention, and routinely 
defies judgments of international bodies. 
The ECHR can actually set policy for all 
of Europe. 

odemagazine.com 
April 2006 
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eksempelvis reglerne i fodbold. Hvis det bliver vedtaget at fodboldmålene 
skal være en halv meter bredere, for at der kan scores flere mål i løbet af en 
kamp, så sporten også kan appellere til amerikanske tv-seere, så kan FIFA 
eller hvem det nu er, vedtage det og implementere det som det passer dem. 
Det samme gælder med reglerne i menneskerettighederne: der er kun os 
selv til at vedtage dem og holde dem.  
 Men før vi kan dét, er der endnu en ting som vi 
er nødt til at erkende og anerkende, en ting som har 
lange historiske og kulturelle traditioner imod sig, og 
dét er at der ikke findes nogen eller noget folkeslag 
der er finere eller bedre eller mere udvalgte end andre. 
Ja, vi har hver især vores historiske rødder i forbin-
delse med et geografisk område, men det er ikke det 
samme som at mennesker pr. definition er forskellige, og ret beset har man 
jo ikke selv gjort noget for at blive født, der hvor man er født. Ens fødested 
eller etnicitet burde altså ikke som sådan være noget at prale med. Hver 
eneste af os, mig selv inklusive, er under alle omstændigheder startet som 
noget smat og en klat, og af alle de milliarder af genetiske kombinationer 
der kunne være kommet ud af mine forældres samleje, der er jeg en ren og 
skær tilfældighed. Og det er du og mine øvrige landsmænd også. Ikke alene 
er vi alle jyder for Vorherre, vi er også alle aber af evolutionen.  
 Du vil specifikt udbrede det faktum at selv Paverne startede som hver deres 
klattede tilfældighed, mens deres respektive fædre lå og brølede, og deres mødre lå og 
sukkede og skreg? 
 Det må man da i hvert fald håbe at de gjorde, og at de nød det! Lige-
som vi må formode det for Moses’ forældre, Muhammeds forældre, Michael 
Jacksons og Paris Hiltons og alle andres forældre. Det er den samme orgas-
miske kæde vi indgår i. På nøjagtigt lige fod. 
 Jesus? – Var der ikke lidt tvivl om faderen dér? 
 Det ved jeg ikke… Kan man sige at hans mor var ”åndsbollet”? 
 Intet folk – det være sig på grund af magt, penge eller selvindbildt 
guddommelig herkomst eller ditto hotline – har ret til større privilegier eller 
mere plads og bedre udsigt end andre, men alle har krav på tryghed, sikker-
hed og personlig frihed. Og begge erkendelser er lige vigtige! 
 Til frihederne hører så også at slutte sig sammen med andre og kæm-
pe for selvstændighed og retten til dét eller de landområder som ens kultur 
og identitet er forankret i. Det gælder indianere, tibetanere, palæstinensere, 
israelere, de mange aboriginere i Australien og buskmændene og alle mu-
lige andre oprindelige folk i Afrika og andre steder. Og de perfekte løsnin-

Ingen er udvalgte 
In truth, the only cultures that 
will survive into the future are 
those capable of making sacri-
fices for the future – for the 
future of their children and for 
generations to come. 

The Home We Build Together 
Jonathan Sacks, 2007 
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ger vil vi aldrig nogensinde opnå, men erkendelsen af at alles grundlæggen-
de rettigheder er de samme, er under alle omstændigheder forudsætningen 
for at vi kan skabe løsninger der tilgodeser alle bedst muligt.  
 Og for at den erkendelse kan lykkes, så er vi 
nødt til at erkende og anerkende at vi alle er den sam-
me slags mennesker. Vi skal både anerkende det som 
princip og som fysisk faktum. – Uanset ”race” – som 
var den gamle skillemarkør – og kultur eller religion 
– som er gået hen og blevet substitut, når folk gerne 
vil fremhæve deres egen gruppes sindelag som sær-
lig hæderligt og fremragende på en eller anden 
måde. 
 Men vi er fundamentalt ens og reagerer ens på 
sårede følelser, fornedrelse, glæde, respekt, sult, frygt og muligheder. Der er 
selvfølgelig kulturelle forskelle på vores værdier og konkrete valgmulighe-
der, og hvad vi finder attraktivt i den konkrete situation, men fundamentalt 
set, følelsesmæssigt er vi ens. Individer er selvfølgelig biologisk og psykolo-
gisk forskellige, men grupper er det ikke. – Medmindre folk ligefrem har 
fundet sammen i ”psykologiske fællesskaber”, hvilket man muligvis kunne 
være så fræk at kalde de subkulturer der antager stammesamfundets ka-
rakter. 
 Rockere, nazister, bander og autonome? – De har 
hver især fundet sammen med limbiske systemer der mat-
cher deres eget? 
 Noget i den retning! – Og det samme er så gæl-
dende for de politiske partier, jævnfør de fem skalaer 
for vores temperament som vi talte om i går og i for-
middags. 
 Men ellers er vores basale reaktioner de sam-
me. Alle ønsker at være velanset i den kontekst, hvor 
de befinder sig. Hellere en konge blandt tiggere, end 
en tigger blandt konger. Mennesker søger derhen, 
hvor de bliver bekræftede i, hvem de er, ikke derhen, 
hvor folk behandler dem som skidt eller prøver at 
lave dem om. – Hvilket er værd at huske på, når vi 
som samfund – det være sig som politikere, civilsam-
fund eller arbejdsgivere og kolleger – gerne vil påvir-
ke menneskers adfærd, så vi alle sammen kan være her. Hvis vi ikke skal 
gribe til totalitære metoder eller underminere vores legitimitet som med-

Anerkendelse af 
mennesket 

Hath not a Jew hands, organs, 
dimensions, senses, affections, passions; 
fed with the same food, hurt with the 
same weapons, subject to the same 
diseases, heal'd by the same means, 
warm'd and cool'd by the same winter 
and summer, as a Christian is? If you 
prick us, do we not bleed? If you tickle 
us, do we not laugh? If you poison us, 
do we not die? 

Billy 
a long time ago 

According to an emerging idea, 
political positions are substantially 
determined by biology and can be 
stubbornly resistant to reason. "These 
views are deep-seated and built into 
our brains. Trying to persuade 
someone not to be liberal is like trying 
to persuade someone not to have 
brown eyes. We have to rethink 
persuasion," says John Alford, a 
political scientist at Rice University in 
Houston, Texas. 
Evidence to support this idea is 
growing. For example, twin studies 
suggest that opinions on a long list of 
issues, from religion in schools to 
nuclear power and gay rights, have a 
substantial genetic component. The 
decision to vote rather than stay at 
home on election day may also be 
linked to genes. Neuroscientists have 
also got in on the act, showing that 
liberals and conservatives have 
different patterns of brain activity. 

New Scientist 
2 February 2008 
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mennesker og retsstat, så er vi nødt til at sikre medmenneskets værdighed 
og integritet. Som i bund og grund er netop dét menneskerettighederne 
handler om. 
 Men for at alt det her overhovedet kan komme i nærheden af at lyk-
kes, så er der én ting som er forudsætningen for det hele… 
 Og det er? 
 Hvad var Obamas valgslogan? 
 ”Yes we can!” 
 Og hvad var det ”de kunne” – hvad stod ”we 
can” for? 
 At de kunne vælge Obama? 
 Men det løser jo ikke problemerne, vel? 
 Hvorfor ikke? – Sagde du ikke selv at han var en 
”voksen” politiker? 
 Jo. Men dét er jo ikke nok, vel? 
 Fordi? – Skal han være mere end dét? 
 Nej, ikke ham. Os. ”Yes, we can!” er nødt til at være et ”Yes, we—I, you, 
and everybody else around us—can pull ourselves together and take it up-
on ourselves to individually and jointly contribute to solving our problems!”. 
Det er ikke ham der skal løse vores problemer! Det er os fucking selv!  
 Obama har et godt hoved, gode hensigter, en 
protestantisk arbejdsmoral og et velsmurt tungebånd. 
Og så er han en af de der sjældne personer som fra 
tid til anden sætter en ny dagsorden som peger ind i 
fremtiden. Det gjorde Einstein, det gjorde Niels Bohr, 
det gjorde Rousseau, George Washington, Ludvig 
Holberg og Thales fra Milet plus mange andre. Men 
det er os selv som borgere der skal løse vores proble-
mer! – Og så er han så i øvrigt også sort og er blevet 
USA's præsident, og derfor svømmer vi over i nogle følelser som handler 
om skyld og skam over slaveriet, og lettelse og håb fordi dets ”forbandelse” 
er blevet brudt. Godheden og idealerne bag netop menneskerettighederne 
har fået den største fysiske manifestation som de næsten kan få, og blandt 
andet derfor lader vi os rive med, når han taler. Men dét er ikke nok! Vi 
andre skal også tænke os om og påtage os det arbejde som ligger forude. – 
Lige for næsen af os, for at være helt præcis. 
 Og hvor godt synes du så selv han klarer den? – Han 
kan ikke engang overbevise vælgerne om et nyt sundheds-
system der kommer dem selv til gode! 

Voksne politikere  
og … 

But we did not come here just to clean 
up crises. We came here to build a 
future.  
So tonight, I return to speak to all of 
you about an issue that is central to 
that future -- and that is the issue of 
health care. 
I am not the first President to take up 
this cause, but I am determined to be 
the last.. (…) 

 
Our collective failure to meet this chal-
lenge -- year after year, decade after 
decade -- has led us to the breaking 
point. Everyone understands the 
extraordinary hardships that are 
placed on the uninsured, who live 
every day just one accident or illness 
away from bankruptcy. These are not 
primarily people on welfare. These are 
middle-class Americans. 

Barack Obama 
September 14th 2009 

Adolph Hitler, like Barack Obama, 
also ruled by dictate. 

Rush Limbaugh 
August 6th 2009 
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 Nej, men det viser jo også kun præcis, hvor vigtigt det er med en be-
folkning der kan læse og tænke! At være imod offentlig sygesikring er én 
ting, men seriøst at fremføre at briterne qua den offentlige sygesikring har 
statslige ”death panels” der sidder og tager stiling til, hvem der fortjener at 
leve og dø, det er jo så langt ude at man ikke aner om man skal grine eller 
græde! Specielt fordi en del af den amerikanske vælgerskare simpelthen er 
så store grødhoveder at de oven i købet tror at det er sandt!  
 Det er voksne, oplyste vælgere der skal til. Voks-
ne borgere. Det er os selv, hele banden på syv milliar-
der mennesker – arh, tre-fire milliarder; halvdelen el-
ler noget i den retning er jo trods alt kun børn som 
ikke har valgret endnu eller mulighed for at insistere 
på at få den – det er os der skal blive voksne! Det er 
ikke blot pubertært, men direkte barnligt at tro at Oba-
ma eller nogen som helst andre skal ”fikse” vores problemer! Det skal vi 
selv! I fællesskab. Og forudsætningen er uddannelse og oplysning og viljen 
til at tænke frem for at føle, og derudover skal vi selvfølgelig vælge voksne 
og oplyste mennesker til at sidde i vores regeringer. Dét vi har brug for, er 
ikke pubertære egoer der splitter nationerne ad indadtil og spiller dem ud 
mod hinanden udadtil, men voksne mennesker der ønsker og evner at ska-
be stater og samfund, hvor forskellige mennesker kan leve sammen – Og 
derfor skal vi have fat i en herre som jeg først lige har opdaget, og som jeg 
nævnte sporadisk lige før… 
 Dalai Lama? 
 Den britiske overrabbiner. Jonathan Sacks hed-
der han. Og dét vi skal have fat i, er hans tanker om 
samfundet og den sociale pagt. Som han har skrevet 
om i en ret fremragende bog der hedder ”The Home 
We Build Together” og som har undertitlen ”Recreating Society”.  
 Nu ved jeg jo ikke, hvad briterne siger til ham sådan generelt, men set 
fra denne her side af Nordsøen ser det absolut ud til at han har fundet den 
rette balance mellem religion og et åbent demokrati i præcis den udgave 
som Popper taler om det. 
 En rabbiner? – Fra ”det udvalgte folk”? 
 Weirder things have happened. 
 Hvis jeg skulle fremdrage de tre – nej, fire eller 
fem faktisk! – vigtigste ting han siger i sin bog, så er 
det for det første at samfundet og staten er to forskellige ting, for det andet 
gør han et forsøg på at definere, hvad det er vi gerne skulle ville med et 

Americans have been fed…a diet of 
ludicrous untruths: that the astro-
physicist Stephen Hawking, for 
instance, would have been abandoned 
to die of his motor neurone disease 
had he been unfortunate enough to 
live in Britain. (He does). 

Quote from The Economist 
New Scientist 

 29 August 2009 

The Home We Build 
Together 

What worries me the most of all 
is the systemic inability of a 
morally relativistic culture to say 
what we all share.  

When you declare all cultures 
equally valid, and say that to 
judge one better than another is 
judgemental and condescending, 
you destroy the possibility, the 
very language, of shared belong-
ing. That cannot be right. 
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samfund, for det tredje gør han op med relativismen, for det fjerde skelner 
han mellem individuelle rettigheder og grupperettigheder, og endelig giver 
han et bud på en løsning for at sikre det åbne, demokratiske samfund. 
 Det var ikke så lidt! 
 Nej, han kommer godt omkring! Han har fak-
tisk også været i EU-parlamentet og talt der. Det vir-
ker som om han er en mand med en lytterskare. 
 Udgangspunktet for hans bog er den udford-
ring som England og hele Europa – men i virkelighe-
den også hele resten af verden – står i med det multi-
kulturelle samfund som ikke har medført integration mellem de mange kul-
turer men segregation; ikke samliv, men parallelsamfund. De enkelte sub-
kulturer, religioner og minoriteter har udviklet sig til pressionsgrupper og 
organisationer med særinteresser der kæmper mod hinanden om hver deres 
bid af kagen i stedet for at arbejde for et fælles samfund, hvor der er plads 
til forskellighed. Og som han siger: når dét sker, så hører al rationel argu-
mentation op. 
 Derfor er hans projekt, hvordan vi skaber sam-
menhængende samfund og velfungerende, demokra-
tiske stater, når vi ikke længere kan trække på en fæl-
les kultur og religion eller en samlet historisk tilknyt-
ning til landet og nationen som dét der binder os 
sammen. 
 Altså præcis dét som har overskygget al egentlig politik her i landet siden – 
hvad? – 11. september 2001? 
 Eller siden Ekstra Bladet indledte smædekam-
pagnen ”De Fremmede” engang i 90’erne.  
 Hvor vi før i høj grad lignede hinanden etnisk, 
kulturelt og historisk inden for det enkelte lands 
grænser og dermed havde en naturlig loyalitet over 
for hinanden og det fælles samfund, så har vi nu 
forskellige etniciteter, identiteter, vaner og værdier, 
og derfor har vi ikke den samme automatiske loya-
litet over for hinanden som vi havde før. Derfor må 
vi finde nye måder at holde sammen på vores sam-
fund. – Sacks burde være pligtlæsning for alle der 
har bare så meget som tænkt sig at nærme sig politik! 
Det være sig lokalt, nationalt, kontinentalt eller glo-
balt. 

There are universals. We all need 
food and shelter; we all need to 
communicate with others; we all 
need to make space for difference 
if others are to make space for 
us. Liberal democracy is about 
togetherness-in-difference, and 
we begin to lose it when we 
notice the difference but forget 
the togetherness. (…) 

If we were completely different 
we would not communicate. If we 
were exactly alike we would have 
nothing to say. Politics is the art 
of living with difference, and how 
we deal with it shapes much else 
in our world.  

The Home We Build Together 
Jonathan Sacks, 2007 

Den 31. marts (1997) søsætter 
Ekstra Bladet kampagnen "Hvad 
skal vi med de fremmede?"  
Chefredaktør Sven Ove Gade ka-
rakteriserer samme dag situatio-
nen i en indledende artikel: "Hver 
dag forvandles det vante Danmarks-
billede. Fra at være et harmonisk, 
overskueligt samfund præges vi i 
stigende grad af mennesker med 
en anden etnisk og religiøs bag-
grund. (...)  Ingen har bedt dem om 
at komme. De kommer bare." 
TV-reklamer akkompagneret af 
"Der er et yndigt land" viser sorte 
silhouetter af menneske-flokke på 
vej ind i landet, landsdækkende 
plakater i kæmpe-format forkynder 
slogans som "moske, moske ikke", 
og som et fast bomærke ses Ekstra 
Bladets logo, hvor avisens navn er 
skrevet på arabisk - vi skal med 
andre ord se en fremtid for os, hvor 
indvandringen og "arabiseringen" 
af landet endog helt har fortrængt 
det danske modersmål ... 

www.faklen.dk/faklen 
/fakkelvagt97april.php 
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 Han har fundet de vises sten, eller hvad? 
 Jeg tror at han har fundet det rette sted at lede 
efter dem, i hvert fald. Blandt andet fordi han netop 
er så stærk en fortaler for samfundet – det vil i virke-
ligheden sige civilsamfundet. 
 Var det ikke dét Margaret Thatcher nægtede eksiste-
rede? 
 Jo, og Milton Friedman og en række andre genier. Hvorefter de gjor-
de, hvad de kunne for at ødelægge det, og se nu, hvor vi er havnet! 
 Der er altså forskel på samfundet og staten, men de er gensidigt afhæn-
gige af hinanden. De udgør et både-og, med andre ord. – Dét har vi allerede 
trampet rundt i, så lad os gå videre og se, hvad manden i øvrigt siger. 
 Hvis vi tager hans overvejelser om samfunds-
idealet først – er der mere kaffe? 
 En sjat. 
 Tak. 
 Hvis vi tager samfundsidealet først, så bruger 
han et ret godt billede på samfundet, nemlig et hjem. 
Dét hjem vi skal bygge sammen for at få samfundet til at fungere, og som 
også er titlen på hans bog. – Og som det ville være så aldeles meget mere 
fornøjeligt at sidde i, end det her hul af et hospital! 
 Men nu er han da i det mindste på vej, Ambrosius 
Rask. 
 Jeg vil se det, før jeg tror det! 
 Hvis han ligefrem har ringet… 
 Og sagt at han ”sidder i en flyver fra Aalborg”? 
 For at illustrere, hvad et hjem er, så tager Sacks 
fat i tre måder at bo på, tre forskellige huse: landste-
det, hotellet og hjemmet. 
 Men ikke den lukkede afdeling? 
 Der var måske et regime eller to han godt kunne have taget med i sine 
allegorier, men lad os nu se på dem han rent faktisk har med: 
 Et landsted er kendetegnet ved at det ejes af en 
velhaver, og der mangler ikke noget: værten byder 
folk indenfor, og de kan spise og fornøje sig som de 
har lyst til. Men det er kun værten der har ret til at 
bestemme noget, og han kan smide folk ud eller næg-
te dem adgang som det passer ham. Til gengæld har 
gæsterne heller ikke mulighed for at bidrage med noget, de skal bare passe 

Samfund og stat 
There are covenantal relation-
ships, such as love, loyalty, 
friendship and trust. There is 
such a thing as society, and it is 
not identical with the state. 

The Home We Build Together 
Jonathan Sacks, 2007 

Samfundsidealet 
Udadtil ser det ud, som om det 
liberale demokrati går sin sejrsgang, 
men indadtil er der voksende 
problemer. Vi kræver rettigheder, 
men hvad med de pligter, der 
modsvarer rettighederne?  

Vi lever mere og mere som isolerede 
individer, men hvad med fællesska-
bet? Demokratiet skal være værdi-
neutralt, men er alle livsholdninger 
lige gode? Og må politisk aktive 
borgere ikke kæmpe for de værdier 
og idealer, som de tror på? 
Den moderne republikanisme og dens kritik af det 

liberale demokrati 
Mogens Herman Hansen, 2007 

The first, the country house, 
speaks about host and guests. 
There are insiders and outsiders, 
the majority and minorities. 
There is one dominant culture, 
and if you don’t belong to it, you 
don’t really belong at all. (…) 
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godt på møblerne og ”lade som om de er hjemme”, mens de er der. – Dét 
med at ”lade som om” er det centrale her… 
 For det er ikke et hjem? 
 Nemlig. Der er værten, og der er gæsterne, og de bor på landstedet 
efter vidt forskellige spilleregler. Gæsterne omgås værten og hygger sig, 
både med ham og med hinanden, men de har ikke nogen forankring af 
hverken den ene eller den anden slags. De er der udelukkende så længe 
værten synes det er rart. 
 Det andet hus er hotellet. Her får man, hvad 
man betaler for, alle tjekker ind og ud uafhængigt af 
hinanden, ingen er forpligtede på hinanden, ingen er 
afhængige af hinanden, faktisk er der ingen interak-
tion mellem gæsterne overhovedet, og værten er ikke engang synlig.  
 Kontraktsamfundet? – ”Noget for noget” og ”der er ikke noget at komme 
efter”? 
 Det sidste hus er dét som Sacks kalder et hjem, 
og det illustrerer han med en landsby og de fælles an-
liggender og det fælles arbejde som en rigtig landsby 
fungerer i kraft af. 
 ”It takes a village”? 
 It most certainly does! 
 Nye tilflyttere kommer til landsbyen og vil ger-
ne have et sted at bo. ”Fint,” siger indbyggerne. ”Der 
er noget jord i udkanten af byen, der kan I slå jer ned. Vi har også nogle 
brædder og noget tagpap, men I må selv bygge jeres huse.” ”OK, siger de 
nytilkomne – kan vi også låne en hammer?”  
 Det kan de godt, og efterhånden som deres husbyggeri skyder frem, 
kommer de oprindelige beboere forbi og spørger til byggeriet. De giver også 
et nap med, og nybyggerne køber flere byggematerialer, tapet og mad i de 
lokales butikker. Kort sagt: i løbet af byggeriet har alle bidraget til et fælles 
projekt: udvidelse af landsbyen, og man har skabt og oplevet et fællesskab. 
 Og rørt til tårer er man jo! 
 Det er meget muligt, men hvor ville du helst 
selv bo? – Og hvis du havde børn: Hvor ville du helst 
sende dem i skole og på legepladsen? 
 De seneste 10-15 års danske politik har i virkelighe-
den været en kombination af hotellet og landstedet; stats-
ministeren har fået sit hotel, støttepartiet har fået sit land-
sted, og ingen har fået et hjem?  

The second, the hotel, says the 
opposite. Minorities don’t have to 
give up their identities in order to 
belong, because there is no such 
thing as belonging at all. (…) 

”Build” means that we focus on 
responsibilites, not just rights; 
contributions, not claims. This 
means an activist politics, in 
which we do more than vote. We 
get involved, especially at a local 
level. We volunteer. We see com-
munity service as an essential 
part of citizenship. 

The Home We Build Together 
Jonathan Sacks, 2007 

Den gamle har sagt til ejendoms-
mægleren, at han gerne må gå 
100.000 ned i pris, hvis køberne 
er danske og ikke nogen af ”de 
dér”… 

En voksen søn,  
som skal sælge sin fars parcelhus 

 i en københavnsk forstad 
Kilde: genboen 
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 I det mindste har du da forstået pointen!  
 Den gode rabbiner Sacks hælder naturligvis til at vi skal bygge et 
hjem sammen. Hvor det tidligere var en selvfølge at vi byggede byer og 
landsbyer sammen, for det var sådan man gjorde, så er det ikke længere en 
selvfølge, for vi ligner ikke hinanden mere. – Eller rettere: vi flytter alle 
sammen derhen, hvor der bor nogle der ligner os, det være sig højindkomst 
som lavindkomst, akademikere og murerarbejdsmænd, latte og håndbajer, 
og dertil kommer så de indvandrere og flygtninge som ingen synes at de 
ligner, så dem sørger vi for kommer til at bo, hvor vi i hvert fald ikke selv 
har lyst til at være. Vi skaber ikke et nationalt hjem sammen.  
 Vi bygger et hotel? Og lever som på et landsted? 
 For et hjem kræver en indsats. Dét gør alle 
hjem! – Inklusive mit, som du vil se, dersom det på et 
tidspunkt lykkes os at komme ud herfra! 
 Jeg har jo været der… 
 Det er sandt! Frøken Snagemås har været på 
besøg! 
 Men det virkede meget ”hjemligt”. – Også selvom 
du bor alene… 
 Man holder jo ikke op med at se mennesker, 
bare fordi man bliver skilt. Og ud over at det kan ha-
ve en vis værdi for én selv at hjemmet er til at holde 
ud at bevæge sig rundt i, så er det jo også i høj grad 
fordi man er et socialt væsen at man indretter sig, så der er mere end én stol 
som er behagelig at sidde i, og som står nogenlunde til de andre møbler. Fø-
lelsen af at det er et hjem man kommer ind i, hænger sammen med at man 
oplever at den eller de der bor der, trives der. Og dét kræver en indsats. – 
Det kan du jo også se, når folk lige er flyttet hjemmefra – det være sig fra far 
og mor eller fra ekskonen – så tager det jo den tid det tager, inden lejlighe-
den rent faktisk er blevet et hjem og ikke bare et antal lokaler med møbler i.  
 Pointen hos Sacks er med andre ord at vi skal 
finde ud af, hvordan vi bygger et hjem sammen i en ny 
verden, hvor en stor del af os til enhver tid vil være 
tilflyttere. Og for at kunne dét, skal vi ikke som man 
måske umiddelbart kunne tro, opgive vores særhe-
der og i stedet blive relativister der synes at alting er 
lige godt. Tværtimod skal vi gøre op med relativis-
men og stå ved vores værdier og særheder, og på den 
baggrund skal vi indgå en social pagt med hinanden. 

Amerikanerne har altid været nødt 
til at integrere nyankomne, så be-
grebet "convenant", har altid været 
en del af den politiske kultur i 
USA. Men begrebet kom fra den 
politiske kultur i Europa efter 
Reformationen, der blandt andet 
var inspireret af den hebraiske 
bibel. Jeg foreslår, at Europa går 
tilbage til dette begreb, som har 
magt til at forene forskellige grup-
per på tværs af kulturelle skel: "Vi 
mennesker står sammen" - det er 
en meget inkluderende form for 
politisk identitet. Hvis du ønsker 
at opbygge et samfund, skal du 
inddrage alle. Hvis du bidrager til 
noget, er du knyttet til det, som du 
bidrager til. 

Så USA fik denne idé fra Europa. 
De lånte idéen og forsatte med at 
bruge idéen, mens Europa glemte 
alt om den. Idéen blev født i det 
17. århundrede, da europæiske 
nationer var nødt til at finde en 
måde at forene sig på. Men roman-
tismen i det 19. århundrede skab-
te nationalstater baseret på etnisk 
oprindelse. Hvis du baserer din 
nation på race eller religion, har 
du en eksklusiv nation. Vi ved, 
hvad det førte til: to verdenskrige 
og holocaust. Derfor kan vi aldrig 
gå den vej igen. 

Jonathan Sacks 
Interview 20-11-2008 

www.europarl.europa.eu 
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 Der findes rigtigt og forkert i rabbinerens verden? – Hvor dumt kan man 
spørge, han er vel en bibelmand? 
 Det er han også, men dét han bruger Biblen til, 
er mere sofistikeret end som så.  
 Det første han gør med hensyn til værdierne – 
dét han kalder for ”moral code” – er at konstatere, at 
intet samfund kan overleve, hvis man ikke har nogle 
fælles værdier; en fælles moral code. – Og når jeg før 
sagde at vi skal satse mere på etik og tvivl end på mo-
ral og fordømmelse, så er Sacks og jeg ikke så langt 
fra hinanden som man måske umiddelbart kunne tro. 
Han skelner bare ikke mellem moral og etik på samme måde som jeg gør, så 
når han taler om moral code, så er det i høj grad også dét jeg mener med etik.   
 Men dét han siger, og det som jeg synes er en dybt interessant iagt-
tagelse, det er at når samfundet mister de fælles værdier, så risikerer det at 
der opstår en falsk hensyntagen eller politisk korrekthed som bliver til vær-
direlativisme, hvor der ingen værdier er. Pludselig er der intet der er mere 
rigtigt eller forkert end noget andet. Det vil sige: moral og etik findes ikke. 
 Overhovedet?  
 Og når der ikke længere findes noget som er 
rigtigt eller forkert, så kan vi heller ikke længere tale 
om ordentlig opførsel og gode manerer. I stedet kan 
vi kun regulere hinanden ved regler og forbud. Hvor 
man tidligere havde høflighed og omtanke, så er der 
pludselig kun lovgivning og sanktioner tilbage. – Hvil-
ket var præcis der vi kom i uføre i forhold til Mu-
hammedtegningerne: De var juridisk lovlige, men 
moralsk forkerte. Men fordi vi har forkastet al moral 
– i hvert fald hvis man vil tages seriøst som et moder-
ne, oplyst menneske – så var vi ude af stand til at diskutere rigtigt og for-
kert og vise respekt over for dem der var blevet trådt på deres følelser. I 
stedet havde vi kun det juridiske svar at give dem: det her må vi godt! 
 Det var i virkeligheden to forskellige diskussioner som blev blandet sammen? 
 Fordi der var foretaget en uklog men lovlig handling, og den ene 
halvdel af debatten har vi ikke længere et sprog til at føre. 
 Det næste der så sker, når vi har afskaffet det moralske fællesskab, el-
ler i hvert fald sproget til at tale om moral, det er ifølge Sacks at vi ikke læn-
gere tillader hinanden at have forskellige opfattelser af, hvad der er rigtigt 
og forkert. I stedet gør vi visse holdninger ”ulovlige” og stigmatiserer dem 

Godt og skidt 
Nations are constituted by, 
among other things, a shared 
moral code. But liberalism in its 
modern guises, and still more in 
its postmodern ones, denies that 
there is such a thing as a shared 
moral code. It argues, instead, 
that we should be maximally free 
to do our own thing, live our own 
lifestyle, refuse to conform. What 
then becomes of the idea of 
belonging? 

 

When there are no rules any 
more, when traditions die and 
codes of conduct disappear, when 
respect for institutions is minimal 
and national pride has become 
national self-laceration, then we 
deceive ourselves if we think we 
have the prerequisites for social 
cohesion. It is not that this 
minority or that does not play by 
the rules. It is that there are no 
rules to play by any more. Such a 
situation is unsustainable. 

The Home We Build Together 
Jonathan Sacks, 2007 
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der har dem. Han bruger et konkret eksempel, nemlig da den tidligere for-
mand for Europa Kommissionen, Barosso, for nogle år siden gerne ville ha-
ve den italienske europaminister, Rocco Buttiglioni, som justitskommissær.  
 Buttiglioni er katolik og opfatter homosexualitet som en synd – men 
han anerkender at det er lovligt – og mener i øvrigt at kvinder burde vende 
hjem til kødgryderne.  
 Fordi han nu havde den overbevisning som han havde, fik han ikke 
posten. Det vil sige: det politiske rum er ikke længere et sted, hvor forskel-
lige holdninger kan brydes, men hvor visse holdninger forbydes.  
 Jeg skal ærligt indrømme at jeg godt nok fulgte debatten, da sagen 
kørte, men jeg erindrer ikke, om Buttiglioni ud over at have sagt at han 
opfatter homosexualitet som en synd, også har sagt, hvad han mener om de 
homosexuelle i sig selv.  
 I et civiliseret samfund er der ifølge Sacks en 
høflig omgangstone, det vil sige at dersom man fin-
der homosexualitet umoralsk, så giver det ikke carte 
blanche til at kalde homosexuelle, hvad man nu måt-
te have lyst til at kalde dem af sårende og fornedren-
de ting, eller til at udsætte dem for chikane. Det samme gælder kvinder og 
individer der tilhører andre grupper. Man har bare at forblive et velopdrag-
ent menneske! Men det må være tilladt at have holdningen. Og at være 
uenig med den. Og hvis man ellers overholder lovgivningen, så må det i 
øvrigt være tilladt at have forskellige holdninger og livssyn. Det kan ikke 
være hele personen der bliver afvist ved porten. 
 Debat bliver et spørgsmål om at gå efter manden i 
stedet for bolden? Fordi vi har opgivet at have en fælles 
moral? – Det giver jo ikke nogen mening? Folk har da altid rottet sig sammen om 
dem der havde andre værdier og holdninger. Også uden den større høflighed! 
 Lad mig prøve at fremføre hans argument på en 
anden måde: dér, hvor vi dropper at kunne tale om 
moral og etik i det hele taget, fordi vi nægter at mora-
len og etikken findes, der jævnes alt ud i en amoralsk, 
relativistisk suppedas, og der mister vi også evnen til 
at kunne diskutere moral. For vi mister sproget til at 
kunne gøre det med, når vi har ophævet moralens 
eksistens. Uanset om det er homosexualitet, burkaer 
eller tvangsægteskaber vi taler om. Uanset om det er 
den ene eller den anden religions hellige køer vi fin-
der dybt krænkende for vores medmennesker. 

Civilty is of the essence when it 
comes to peaceful coexistence 
between different ethnic and 
religious groups, but it hasn’t 
always existed. When did it 
develop and why? 

It all began, according to Norbert 
Elias, with the fork. 

Until the seventeenth century 
standards of public behaviour 
were different from what they 
later became. People ate with 
their hands and a knife. Plates 
and dishes were lifted to the 
mouth. It was not unusual for 
someone to wipe his nose on the 
tablecloth. In his 1523 treatise 
Diversoria Erasmus described a 
typical scene in a German inn 
where people are eating together. 
One washes his clothes and 
leaves them to dry on the stove. 
Another is cleaning his boots on 
the table. People spit everywhere. 
No one uses a fork. There are no 
forks.  
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 Derfor bliver en moralsk og etisk debat om at omskære eller ikke om-
skære, om hvorvidt forældre skal blande sig i deres børns valg af ægtefælle, 
eller om homosexualitet og muhammedtegninger i sig selv er en synd eller 
ej, ikke til en debat om, hvorvidt – og i så fald hvorfor – omskærelse, tvangs- 
eller arrangerede ægteskaber, og homosexualitet, homofobi eller visse teg-
ninger er forkert, men en indholdsløs råben og skrigen om at islam er forkert, 
eller katolicisme er forkert, og ikke passer ind i det vestlige samfund. Vi er 
ikke længere i stand til at tage den moralske debat, og på den ene side byg-
ge oven på de fælles værdier som rent faktisk findes, og på den anden side 
formulere, hvor vores egentlige anstødssten ligger. 
 Som er individets ret til frihed og respekt?  
 I stedet reduceres debatten til et ”jeg kan ikke 
lide religion” eller ”jeg kan godt lide religion, men 
ikke din religion”. Det bliver umuligt at være ligeglad 
med katolicisme eller islam og blot forholde sig til 
det konkrete, moralske eller etiske problem. Det bli-
ver umuligt at tage en helt generel – og absolut på-
krævet! – debat om, i hvilket omfang det er i orden at 
gå med tildækket ansigt i offentligheden, i stedet bli-
ver det til en ”islam er sådan og sådan”-debat. Eller 
endnu værre: ”muslimer er sådan og sådan”.  
 Vores manglende evne til at tage en etisk eller moralsk debat medfø-
rer også at vi kommer til at skære samtlige individer inden for den pågæl-
dende religion over én kam. Hvis vi tager muslimerne som er dem det 
normalt går ud over for tiden, så er der nogle af dem som måske har virke-
lig dybfølte og inderlige moralske kvaler i forhold til at svigte deres døtre 
ved ikke at lade dem omskære, svigte deres børn ved ikke at arrangere de-
res ægteskab og svigte Allah, hvis de tolererer homoseksualitet. Mens andre 
muslimer får det lige så dårligt ved at høre om omskæring, tvangsægte-
skaber og homofobi som jeg selv gør. Men vi mister evnen til at skille skæg 
fra snot, for vi har ikke rutine i at diskutere, hvad der er rigtigt og forkert, 
og hvorfor det er det. – Eller hvor forkert det er i forhold til noget andet. 
 Vi kommer til at skyde med spredehagl og rammer alt, hvad der rører sig? 
 I stedet for at sige: Hvad er det egentlige problem i omskæring, og 
hvorfor er det ikke blot forkert, men totalt forkasteligt ifølge vores moralske 
og etiske standarder? Jo, det er det, fordi det forvolder pigerne de mest ræd-
somme og livslange smerter og helbredsmæssige komplikationer, ikke 
mindst i forbindelse med fødsler. Desuden forkaster det fuldstændigt prin-
cippet om at man har ret til at bestemme over sin egen krop. 

Apparantly they existed centuries 
before among the Byzantine 
nobility. In the eleventh century a 
Venetian doge married a Greek 
princess who brought with her a 
fork and used it at meals. This 
was regarded as scandalous by 
the Venetians: “This novelty was 
regarded as so excessive a sign 
of refinement that the dogaressa 
was severely rebuked by the 
ecclesiastics who called down 
divine wrath upon her.” 

The Home We Build Together 
Jonathan Sacks, 2007 
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 Det skulle ikke undre, om det også generelt anses for umoralsk at 
påføre andre mennesker smerte i de kulturer der har omskæring. Dermed 
har vi noget at tale om! Vi har et fælles moralsk udgangspunkt at føre en 
dialog ud fra. – Uden at det bliver en mudderkastning, hvor ”alle muslimer 
er sådan og sådan”. 
 Selv de kulturer der baserer sig på den strengeste udgave af Sharia, 
har med garanti også nogle forventninger til at folk har en fri vilje og der-
med står til ansvar for de handlinger deres krop udfører. Selv i Saudi-Arabi-
en hugger de jo heller ikke hænderne af folk profylaktisk, fordi de måske 
kunne gå hen og blive tyveknægte. Hvorfor så skære klitoris af pigerne for 
at gøre dem til dydige hustruer? 
 Gudskelov er omskæring af pigebørn forbudt i vores land! Det mang-
lede sørme da bare! Men det er ikke det samme som at vi har ret til at stig-
matisere en hel indvandrergruppe ud fra et enkelt problem som kun vedrø-
rer en minoritet i den gruppe, fordi vi andre har mistet evnen til at fokusere 
på dét der er det egentlige moralske eller etiske problem. 
 Sacks pointe er altså at vi er nødt til at være vant til at italesætte, prak-
tisere og diskutere vores egne moralske og etiske normer, for at vi kan tage 
en hæderlig debat om, hvad de egentlige kerneværdier i vores samfund skal 
være. Vi kan ikke benægte at moral eller etik findes og så bagefter komme 
og slå andre folk oven i hovedet med den. Og hvis vi erkender at vi har en 
moral og etik, så er det ikke nok at vi siger at de findes, det skal være en mo-
ral og etik som vi rent faktisk praktiserer og efterlever med oprigtighed. 
– Og hvorfor skal den dét? 
 For ellers er det noget hykleri? 
 Dels dét, men lige så meget, fordi man ikke kan dele værdier og livs-
praksisser med andre, hvis man ikke selv efterlever dem. Hvis tilflyttere til 
det fælles hjem skal kunne deltage i vores moralske og etiske fællesskab, så 
er det både nødt til at findes, og det er nødt til at være til at få øje på.  
 Og dét kniber måske nok liiiiige lidt… 
 Der er mange ting at takke ’68 for, men vi har 
ikke gjort arbejdet færdigt. Vi har nok forkastet vane-
moralen og frigivet pornoen og sluppet en masse tøj-
ler, og dét var fantastisk! Men vi har ikke sat noget i 
stedet der kan binde os sammen som mennesker og 
skabe loyalitet mellem os som medborgere. Ikke an-
det end lovgivning og regler. Men lovgivning og regler er ikke medmenne-
sker, de er juridiske størrelser og paragraffer, og forskellen er – både ifølge 
Sacks og min egen overbevisning– at medmennesker har man spontane 

Viljen til at blive klar over, hvad den 
anden er bedst hjulpet med, og tale, tie 
og handle ud af den klarhed, må være 
sammenkoblet med viljen til at lade den 
anden være herre i hans egen indre 
verden. 

Den etiske fordring 
K.E. Løgstrup, 1956 
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pligter over for; vi har – som Løgstrup siger – en etisk fordring over for 
Næsten, alene derved at vi begge er mennesker. Men lovgivning fører til 
rettighedstænkning, og rettighedstænkning borteroderer den spontane for-
pligtelse til at være et ordentligt menneske, når vi er sammen med andre.  
 Sig lige dét igen…? 
 Hvis vi reducerer vores forhold til hinanden til juridiske kontrakter, 
så glemmer vi at vise omtanke for hinanden. Hvis vi derimod er udstyret 
med en moral – som netop ikke er en lovgivning, men en livsholdning – så 
kan vi sige til hinanden: Opfør dig ordentligt og vis hensyn! Og når vi har 
sagt det, behøver vi ikke at retsforfølge den vi sagde det til, hvis han ikke 
gør som vi siger. Men hvis han gør som vi siger, så har vi alene ved vores 
fælles medmenneskelighed givet hinanden den anerkendelse at ”jeg vil ger-
ne være sammen med dig i det her samfund, men vi skal begge to kunne 
være her”. – Hvis du beder ham om noget umoralsk eller fuldstændigt uri-
meligt, så er det til gengæld ham der kan sige ”opfør dig ordentligt!”.  
 Og det kan vi kun sige til hinanden, hvis vi rent faktisk har en moral? Eller 
en etik? 
 Men ikke, hvis vi kun har love og regler. Der er vi til gengæld nødt til 
at straffe folk efter reglerne, hvis de forbryder sig mod dem, for ellers har 
reglerne ingen værdi.  
 Det var altså hele denne her diskussion som 
enten manglede eller i hvert fald blev misforstået, da 
vi – både du og jeg for et par dage siden, men også i 
samfundet som helhed i sin tid – diskuterede muham-
medtegninger. Juridisk var der intet galt i tegninger-
ne, men moralsk var de forkerte i den konkrete situ-
ation.  
 Sjovt nok var det en borgerlig avis som Jyllands-Posten der kom til at 
insistere på at moral ikke findes, og hvis den gør, så skal den overtrumfes af 
jura.  
 Hvorimod ethvert moralsk argument blev betragtet 
nærmest som landsforræderi? 
 Og det var sjovt nok typisk de gamle 68’ere der 
fremførte de moralske argumenter, mens hele farvel-
til-rundbordspædagogikken-fløjen insisterede på det 
amoralske kontraktsamfunds hellige ukrænkelighed. 
– Hvilket er yderligere ironisk, fordi det netop er de 
sidstnævnte der har ført sig frem på en såkaldt ”vær-
dikamp”, så de havde noget at slå muslimerne oven i hovedet med.  

Civilty and civil society look like 
different things. One is a personal 
matter of manners, sensitivity, 
politeness, tact. The other is a 
social phenomenon: associations, 
congregations, communities of 
commitment. 

What connects them is concern 
for the welfare of others, a re-
fusal to let everything be deter-
mined by politics or economics, 
an insistence that human beings 
owe one another a respect that is 
not coerced or paid for, but 
simply because they are human 
beings. 

The Home We Build Together 
Jonathan Sacks, 2007 
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 Men de er reelt ikke i stand til at tage hverken kampen eller debatten, for de 
har selv afskaffet værdierne? 
 Eller overtaget en tom verden i kølvandet efter ’68 uden at evne at fyl-
de nogen som helst form for værdi i den. – Andet end friværdi. Men dét er 
vist efterhånden en gammel joke. 
 So last year! 
 Ikke blot joken, men også friværdien.  
 Sacks gør med andre ord op med relativismen og insisterer på at vi 
skal insistere på at der findes værdier, moral og etik, og at vi skal finde ud 
af i fællesskab, hvad det så er for værdier og hvilken moral vi er fælles om i 
det samfund, den nationalstat og dét demokrati som vi skal have til at fun-
gere. Vi er nødt til at gøre en aktiv indsats, for moral og etik kommer ikke 
længere af sig selv.  
 Og hvordan gør vi så dét? 
 Det gør vi ved at skabe et reelt politisk rum der er baseret på indivi-
der, ikke på grupper, og så på dét han kalder en social pagt.  
 Han er også en individ-mand ligesom Cornelius 
Magnussen? 
 I allerhøjeste grad! Men ligesom jeg ikke gør, så 
undervurderer han ikke gruppernes betydning for in-
dividet.  
 Dét som han siger, er at den oprindelige liberalisme var en kamp for 
individet, det var en kamp for anerkendelse af individet. Men den politiske 
kamp kom til at stå mellem grupper og gruppers kamp for anerkendelse, så 
snart neomarxismen blev koblet med postmodernismen.  
 Siger han dét? 
 Ja, hvorfor? 
 Det er ikke lige den form for terminologi jeg forbin-
der med en rabbiner… 
 Nej, han kan mere end sit Fadervor! – Eller hvad 
man nu siger, når det er en rabbiner…  
 Frem til 60’erne stod den politiske kamp mellem forskellige sam-
fundsklasser, men da det gamle klassesamfund gradvist gik i opløsning, så 
kom den politiske kamp til at gælde gruppers rettigheder, først jøder, så de 
sorte, dernæst kvinderne og senere de homosexuelle. – Ikke at han er mod-
stander af ligestilling, eller at han på nogen måde ignorerer at der er grup-
per som bliver diskrimineret, men ligestillingskampen kom til at gælde 
grupperne i stedet for individerne, og dermed blev det grupperne der 
definerede sig som undertrykte ofre og ikke individerne. Og dét, bemærker 

Det politiske rum 
But in the political domain we 
enter on equal terms with anyone 
else, as individually possessed of 
inalienable dignity. 

The shift from individuals to 
groups, far from being an 
advance, was a regression to a 
pre-modern political dispens-
ation: from the nation state to 
the corporate state, the state as 
a composite of different classes 
and confessions. 
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han, er en radikal ændring af det offentlige, politiske rum. Fordi det dermed 
ikke længere indtages af individer der kæmper om politisk magt, men af 
grupper der kæmper om politiske privilegier.  
 Grupper giver os identitet, vi er ikke noget u-
den de grupper og fællesskaber som giver vores liv 
mening, men indtil 60’erne havde grupperne netop 
holdt sig ude af politik. Grupperne udgjorde dét ci-
vilsamfund som vi talte om tidligere, og netop ikke 
en del af staten og dens politik.  
 Men hvad er problemet? 
 Problemet er at for individer kan vi definere og insistere på at alle har 
krav på lige værdighed og respekt i samfundet og i det politiske rum. Indi-
videt er pr. definition ”helligt” og ukrænkeligt, og derfor har vi pligt til at 
behandle alle lige.  
 Grupper har ikke lige krav på værdighed og 
respekt. Hverken i eller uden for det politiske rum. 
Grupper er pr. definition ikke ukrænkelige, og vi har 
ikke pligt til at behandle dem alle lige. Fordi nogle af 
dem er handicaporganisationer, nogle er kirker, nog-
le er forbryderbander, nogle er nabolag, nogle er sko-
lebestyrelser og nogle er etniske minoriteter, fodboldklubber eller virksom-
heder. De skal naturligvis behandles forskelligt og fortjener ikke alle sam-
men den samme form for respekt, for de er pr. definition forskellige. 
 I modsætning til individer – og derfor er det et problem, når grupper begyn-
der at blande sig i politik? 
 Specielt, hvis vi ikke har nogle fælles moralske og etiske normer til at 
afgøre, hvilke grupper der fortjener at vi lytter til dem, og til hvilke det efter 
enhver rimelighed ville være på sin plads at sige ”Knyt sylten!”. 
 Rockerne og de andre stammesamfund der ikke anerkender retsstaten og det 
åbne, demokratiske samfund? 
 For bare at nævne et par stykker. – Alle dem der valgte flexlån, mens 
renten var lav.  
 Der er med andre ord opstået et hav af grupper som kæmper mod 
hinanden om at komme til fadet og på finansloven og blive anerkendt og 
slippe for at blive fornærmede, og det skaber en offerkultur, hvor de grup-
per der kan gøre sig selv til ”dem det går mest ud over” også er dem der 
vinder det politiske slagsmål. I stedet for at grupperne bidrager til at skabe 
dét civilsamfund der er en forudsætning for en fælles stat og et fælles poli-
tisk rum, hvor individerne kan nyde statens beskyttelse mod overgreb – både 

To this was added something 
quite new. In the medieval 
corporate state, groups 
negotiated for political and 
economic advantage., In the 
liberal state, individuals 
negotiated for the right to live as 
they chose so long as they did no 
harm to others. 

In the postmodern state, groups 
negotiate for something never 
before held to be the business of 
politics: recognition, regard, self-
esteem. Culture became political. 
So did self-image. 

The Home We Build Together 
Jonathan Sacks, 2007 
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fra staten selv og fra de øvrige medborgere og deres grupper – så bliver 
grupperne politiske aktører i sig selv. 
 Det er en diskussion vi ikke har hørt meget til, men jeg mener så ab-
solut at den gode overrabbiner har en pointe! For hvis vi skal løse vores 
problemer, så er vi nødt til at skabe dét velfungerende civilsamfund som er 
en forudsætning for et velfungerende demokrati, og der må grupperne træ-
de til. Men dét er kun den ene pointe. Den anden er at vi skal respektere 
hinanden i det politiske og offentlige rum som individer, og det er som in-
divider vi må tage debatterne om, hvilke værdier vores samfund og politik 
skal bygge på. – Og så er det jo i øvrigt både interessant og hamrende uin-
teressant at han er overrabbiner. Som politisk tænker – hvad man vel godt 
kan kalde ham – er det interessant at han går ind og siger: ”Lad være med 
at lytte til mig som religiøst overhoved” – og som religiøst overhoved: 
”Hey, her er en bog om demokrati og vigtigheden af et religionsneutralt 
politisk rum!”. Og samtidig må vi, hvis vi følger hans egen tankegang, 
synes at det bare er totalt uinteressant at han udover at være britisk med-
borger også er overrabbiner, for det er som medborger og ikke en hujende 
fis andet at hans argumenter har betydning.  
 Nå, den femte og sidste ting som jeg vil have 
med i denne her sammenhæng, det er dét han kalder 
”den sociale pagt”. Sådan én er vi nødt til at have, og 
vi er nødt til at skabe den i fællesskab – som ligevær-
dige individer. Og i den forbindelse er det vigtigt at 
nævne at dét Sacks taler om, ikke er det samme som den ”samfundspagt” 
der normalt optræder i politisk teori.  
 Og som er hvad? 
 Den ”normale” samfundspagt er en opfindelse som stammer fra den 
politiske tænkning hos grækerne, og som for alvor blev formuleret med na-
turretstænkerne i 1600-tallet. Tanken går ud på at oprindeligt skulle menne-
skene have levet i strukturløst barbari, men så fandt de sammen i et sam-
fund og indgik en pagt med en konge om at han skulle lede dem, så de 
kunne leve under ordnede forhold. – Og sådan en pagt er der ikke nogen 
historiske eksempler på. Den ”samfundspagt” der normalt tales om, er altså 
en teoretisk konstruktion, et fantasifoster uden hold i virkeligheden. 
 Den sociale pagt som Sacks taler om, er noget andet, og derudover 
skelner han mellem en social pagt og en social kontrakt.  
 Forskellen er? 
 En pagt handler ifølge Sacks om et frivilligt, 
gensidigt, moralsk forpligtende forhold, og den hand-

Den sociale pagt 
Social covenant creates a society. 
Social contract creates a state. 

The Home We Build Together 
Jonathan Sacks, 2007 

Hvis menneskene ikke har en fælles 
værdi at holde sig til, en værdi som er 
anerkendt af alle og enhver, kan 
menneskene ikke forstå hinanden 
indbyrdes. 

Albert Camus 
Oprøreren, 1951 
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ler om værdier og en gensidig tillid. En kontrakt regulerer magt. – Det er i 
virkeligheden lidt ligesom med den gode opførsel vi talte om før: Skal den 
reguleres af normer og værdier, eller skal den reguleres af jura?  
 Den sociale kontrakt er altså dét vi har i retssamfundet og i forholdet 
til staten, og det er jo ikke fordi vi ifølge Sacks skal opgive den sociale kon-
trakt – tværtimod! – men der skal være noget andet også. Der skal være et 
værdibaseret bånd der kan holde sammen på samfundet, og dét bånd må – 
når vi ikke længere har de samme kulturelle rødder i dét samfund vi skal 
have til at fungere – være en gensidig og værdibaseret pagt som vi indgår 
med hinanden.   
 Det er et både-og: social kontrakt og social pagt? 
 Hvis staten ikke skal være en totalitær stat der hersker ved vold, så er 
pagten og kontrakten gensidigt afhængige af hinanden, ja. For ellers kan vi 
ikke få både staten og samfundet til at fungere, når vi ikke længere har de 
samme kulturelle rødder. 
 Og dét er nyt?  
 Det er nemlig en ny omstændighed som de gamle nationalstater og 
deres samfund skal finde ud af at forholde sig til. Hvor vores regering taler 
om værdikamp, der taler Sacks om værdifællesskab, og han taler om fælles-
skabet som noget der skal skabes aktivt. Men dét har vi ikke de store erfa-
ringer med. Vi har ikke nogen erfaringer med at få uhomogene, ”sammen-
bragte” grupper til at skabe en fælles social pagt der kan bære et levedygtigt 
samfund. Bortset fra tre eksempler som Sacks nævner, nemlig englænderne 
i 1600-tallet, amerikanerne i slutningen af 1700-tallet, og jøderne for godt 
3.000 år siden. Fælles for de tre grupper er at de hver især havde en idé, et 
normsæt som deres samfund skulle insistere på, og som både var deres 
drøm og deres værktøj. 
 Hvad havde englænderne? Dem har jeg da aldrig hørt om i den forbindelse? 
 De havde borgerkrig i kølvandet på Reformati-
onen, James II, religionskrigene i hele Europa, og Oli-
ver Cromwel og halshugningen af Charles I og alt 
det der. Men de havde også Hobbes og Locke som 
forsøgte at finde frem til nogle nye måder at konstru-
ere stat og samfund på, og nogle værdier der kunne underbygge det hele. – 
Det var især de to filosoffer der skrev om naturretten og den ”samfunds-
pagt” som der altså aldrig i praksis er nogen der reelt har indgået. 
 Men det mest interessante er at englænderne skabte Bill of Rights i 
1689 som netop var en gensidig pagt mellem kongen og repræsentanter for 
folket. – Vi taler slutningen af 1600-tallet og midt under Enevælden, så der 

That the pretended power of 
suspending the laws or the 
execution of laws by regal 
authority without consent of 
Parliament is illegal; 

Bill of Rights 
13th of Febuary, 1689 
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var ikke tale om demokrati i moderne forstand, og i virkeligheden var det 
også en masse tilfældigheder der ledte frem til Bill of Rights, men da den 
først var der, så havde englænderne et værdisæt som satte dem godt og 
grundigt på sporet af et levedygtigt samfund med nogle fælles værdier, og 
Bill of Rights var og er et af de vigtigste skridt på vej mod vores moderne 
demokrati. 
 Det samme kan man roligt sige om den ameri-
kanske uafhængighedserklæring som indleder med 
at slå fast at alle er skabt lige og frie.  
 Det er den slags fælles værdier og den fælles 
pagt, hvor man tilslutter sig værdierne, der ifølge 
Sacks er nødvendige for at kunne skabe samfund der 
består af mennesker med forskellig baggrund. 
 Og det gælder også jøderne og Biblen? – Er den en pagt? 
 Mellem jøderne og Gud. Og hvis Gud ikke findes, så mellem jøderne 
indbyrdes og en idé; et værdisæt samt en røverhistorie om folkets oprindelse.  
 Det sidste skal man ikke kimse ad! For dét som 
er den gode overrabbiners pointe, er at grunden til at 
jøder stadig findes, og at en stor del af dem holder 
fast i både identitet og fællesskab, det er at historien 
holder. Ikke nødvendigvis som historisk faktum – dét forholder han sig dog 
ikke til, han er trods alt ortodox rabbiner – men som en historie man kan læ-
se og forstå sig selv og ikke mindst hinanden ind i. 
 Et kollektivt metanarrativ der giver mening? 
 Præcis. Og vi har vist efterhånden trasket en hel del rundt i, hvor vig-
tige metanarrativer er for folk! 
 Beretningen, metanarrativet, værdierne, mora-
len og etikken er altså dét klister som holder civil-
samfundet sammen, og dermed bliver hans overord-
nede budskab – og det er også ét af mine forslag – at 
vi bliver nødt til at skabe nye, meningsfulde meta-
narrativer, hvis vi skal skabe de civilsamfund der er 
en forudsætning for demokratiet. Vi er nødt til at have 
en fælles beretning om os selv inden for den stat vi skal styre i fællesskab, 
og beretningen skal give mening og give udtryk for de værdier som vi ger-
ne vil dele med hinanden, og som kan binde os sammen som nye, sammen-
satte folk. 
 Vi kan med andre ord ikke bare trække Harald 
Blåtand og Istedløven ned over hovedet på folk der 

We hold these truths to be self-
evident, that all men are created 
equal, that they are endowed by 
their Creator with certain unalien-
able Rights, that among these are 
Life, Liberty and the pursuit of 
Happiness. 

Declaration of Independence 
4th of July, 1776 

Så vil jeg sætte min pagt mellem 
mig og dig, og jeg vil gøre dig 
meget, meget talrig. 

1. Mosebog 17:2 

Telling the story 
One of the oddest elements of 
the biblical narrative is the way it 
describes the Israelites, not as a 
unified nation but as a group of 
twelve tribes. For a considerable 
periode, prior to the monarcy, the 
Israelites formed an amphic-
tyony, a loose confereation of 
separate communities. (…) 

There are two ways of reading 
the biblical story. One is as a tale 
of divine intervention in history. 
(…) It is not my concern here. 
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flytter til Danmark og så sige: Nu er de også jeres fortid! Så kan I lære det, 
kan I! 
 Men vi kan tage dét fra danmarkshistorien og verdenshistorien og fra 
vores litteratur og vores film og folkeeventyr som er vigtigt og udtrykker, 
hvilke værdier vi har, og så kan vi skabe et nyt, fælles metanarrativ for dét 
Danmark vi gerne vil være i fremtiden. – Og det samme kan englænderne 
og hollænderne og alle mulige andre gøre. 
 Sammen med folk der først er flyttet til landet i går? 
 Alle der er statsborgere og gerne vil være det. – 
Og ved du hvad, hvis der så ud af en befolkning på 
eksempelvis Danmarks 5,5 millioner indbyggere fin-
des – lad os bare sætte tallet alt for højt og sige 5.000 
– rabiate antidemokrater der gerne vil banke deres 
koner, skære i deres døtre og sprænge alt lige fra Den 
lille Havfrue til Christiansborg og Rundetårn i luften, 
ved du så hvad? Så tror jeg godt at de resterende af 
os kan blive enige om at overhøre dem og betakke os for deres såkaldte 
”værdier” og holde dem ude af vores fælles metanarrativ. 
 Får du ikke nogle nationalister på nakken for den slags synspunkter? 
 Jo, sikkert. Men bare de holder sig til at kritisere 
mine standpunkter og ikke min person, så har jeg det 
fint med dét! Og så vil jeg i øvrigt bede dem deltage i 
skabelsen af vores nye, fælles metanarrativ og fortæl-
le os andre, hvilke værdier de synes vores samfund 
skal bygge på.  
 Jeg vil gætte på at de siger sådan noget som loyalitet, hæderlighed, 
orden, frihed, tryghed, retfærdighed, ære og – hvis det skal have lidt dansk 
kulør – hygge. Og ved du hvad? Dét ville jeg også have sagt. Og det ville 
formentlig omkring 100 procent af landets nye statsborgere også. Plus må-
ske et par ting mere. 
 Ytringsfrihed? 
 Den med. – Og så vil der garanteret være en 
hel del der fremhæver det som en særlig dansk værdi 
at rende splitternøgen rundt med en kæp i øret, en 
flæskesvær i kæften og være a pain in the ass, og jeg 
vil opfordre dem til at finde ud af, hvor præcis hos 
Grundtvig, Poul Henningsen., Ludvig Holberg, Karen 
Blixen og Johannes V. Jensen dét står. 
 Jeppe på Bjerget? 

But there is another way of 
reading the story. It is about how 
Moses turned a ragtag crowd of 
escaping slaves, fractious, fearful 
and disputatious, into a cohesive 
nation with an identity so strong 
that it was able to survive 
devastating defeats, as well as a 
two-thousand-year exile, yet 
continue to see itself as a nation 
even whet scattered and 
dispersed across the world. 

How do you create that kind of 
identity out of diversity? How do 
you build this sort of loyalty, this 
sense of beloinging? That was his 
question, and is ours. 

The Home We Build Together 
Jonathan Sacks, 2007 

Færre end halvdelen af de ca. 200.000 
danske muslimer praktiserer deres 
religion. Kun et fåtal af de danske 
muslimer kommer jævnligt i moskeen 
til fredagsbøn, og under fastemåneden 
ramadan, som starter fredag, vil mange 
formentlig nøjes med at faste i et par 
dage. 
Dermed ligner de danske muslimer i 
deres sekulariserede holdning til 
religionen muslimerne i resten af 
Vesteuropa. 

berlingske.dk 
20. august 2009 
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 Hvor mange bjerge har vi i Danmark? 
 Jeppe var nordmand? 
 Det var Holberg jo teknisk set også. – Det er slående at det eneste man-
ge danskere kan komme på, når de skal nævne nogle ”danske” værdier, det 
er ting som kun er 30-40 år gamle og et produkt af ungdomsoprøret. Alt, 
hvad der ligger før, har vi selv sørget for ikke længere at praktisere. Og så 
er det jo ikke så mærkeligt at folk går i hysterisk koma og frygter at ”den 
danske kultur” forsvinder, for så har den ikke særligt dybe rødder. 
 Mens alt dét der havde dybe rødder, det har vi selv sørget for at afskaffe? 
 Svenskerne og englænderne og de øvrige europæere oplever selvføl-
gelig samme fremmedskræk som os andre, så det er nok ikke hele forklarin-
gen, men det er utvivlsomt en del af den. Svenskerne har faktisk bevaret og 
fornyet deres kulturelle tradition i et helt andet omfang end os andre. – Men 
for at komme tilbage til det fælles metanarrativ: selv uden indvandring ville 
det formentlig være en god idé, om vi og alle andre nationer satte os for at 
få styr på vores vigtigste værdier, moral og etik i en verden i opbrud. For vi 
overlever ikke uden. 
 Til gengæld er det stort set de samme værdier vi har, for fundamentalt set er 
vi den samme slags mennesker? 
 Med de samme knudepunktsmemer, og det er dem det drejer sig om, 
selvom det selvfølgelig ikke er dét Sacks kalder dem. 
 Der er to ting man kan sige udgør en reel for-
skel på mennesker på det helt fundamentale plan. 
Det ene er om de kan tænke abstrakt – hvilket virke-
lig er et afgørende spørgsmål, for uden dét kan man 
ikke tage en reel værdidebat – og dét afhænger af ud-
dannelsen, medfødt intelligens og den enkeltes per-
sonlige kulturelle vaner. Højt og lavt abstraktionsni-
veau findes inden for alle skriftkulturer og –religio-
ner, men varierer selvfølgelig med graden af ytrings-
frihed og traditionsbundethed. 
 Det andet er en ting vi talte om i går, nemlig 
dét at vores individuelle personlighed er defineret af 
nogle biologiske tilbøjeligheder, hvor nogle af os er 
meget udadvendte, andre er indadvendte, nogle elsker fornyelse, andre kan 
bedst lide at tingene er som de altid har været. 
 Der var fem skalaer folk befinder sig på, ikke? 
 Der er sikkert flere, men det var de fem vi nævnte: hvor samvittig-
hedsfuld man er, hvor åben man er, hvor udadvendt man er, hvor velvillig  

Abstraktion og 
personlighed 

The idea that our politics are in part 
shaped by our genes is not itself new, 
but it has only recently come to the 
attention of political scientists. In 2005, 
Alford published a paper in which he 
analysed two decades of work in 
behavioural genetics, including a huge 
database containing the political 
opinions of 30,000 twins from Virginia 
(…). He found that identical twins were 
more likely than non-identical twins to 
give the same answers to political 
questions. For example, on the issue 
of whether property should be taxed, 
four-fifths of identical twins gave the 
same answer, compared to two-thirds 
of non-identical twins. 
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og imødekommende man er, og hvor neurotisk man 
er. 
 Det hele kommer i grader? 
 Og pointen er: at for det første findes de tilbøje-
ligheder jo inden for alle kulturer og blandt alle grup-
per af mennesker! Og for det andet er der jo ikke no-
gen af de egenskaber der er rigtigere eller mere for-
kerte end andre. Der er ikke nogen mennesker som 
på baggrund af de ”temperamenter” har større eller 
mindre ret til at få deres vilje. De er alle sammen 
gyldige måder at være menneske på, og derfor 
fortjener vi alle en fundamental respekt og skal have lov at blive hørt. 
 Basalt set er det de samme følelser og behov vi 
har, og de samme ting der er vigtige for os, når det 
virkelig gælder. Og de ting som er vigtige, dem kan 
vi finde udtrykt i den danske historie og kulturarv i 
fællesskab, og vi kan se, hvad tilflyttere og udvan-
drere har bidraget med til dét Danmark vi kender i 
dag, og så kan vi tænke fremad og vælge, hvad det er 
for en historie vi gerne vil fortælle om os selv som 
danskere i fremtiden – ikke ”Hvem var Danmark?” 
og ”Hvem er Danmark?” men ”Hvem skal Danmark 
være?” – og så kan vi fortælle historien til hinanden 
og til dem vi møder på vores vej, og vi kan fortsætte 
med at fortælle historien lige så længe den giver me-
ning – følelsesmæssig mening – og når den ikke gør 
dét mere, så kan vi fortælle en ny.  
 Hvilket vel egentlig er dét vi hele tiden har gjort? Det billede vi har af vikin-
gerne, er et produkt at Romantikken og Nationalromantikken i 1800-tallet? 
 Saxos Danmarkskrønike var et direkte bestillingsværk fra Absalon, så 
han fik et storværk der kunne tjene hans propagandainteresser i det øvrige 
Europa, og i øvrigt var det skrevet på latin. Vi har alle dage digtet vores hi-
storie for at sige noget om, hvem vi er, og hvem folk gerne skulle tro at vi 
er, og for at kunne bygge et fællesskab.  
 Nu skal vi så til det igen, for omstændighederne har ændret sig, og de 
vil blive ved med at ændre sig. Og svenskerne kan gøre det samme med 
den svenske historie, og tyskerne med den tyske, belgierne med den belgi-
ske og så videre.  
 Digte hver deres fremtidsmytologi. – Men med stort set identiske værdier? 

 

These results are startling. Evolution is 
a slow process that takes centuries to 
effect changes, so why would it endow 
us with genes that affect issues which 
seem fleeting on an evolutionary 
scale? Frank Sulloway, a psychologist 
at the University of California, Berke-
ley, backs the idea that inheritance 
can influence political attitudes, but 
admits the results may sound odd. 
"There's no such thing as a gene for 
disliking hippies," he says. The point is 
that certain genes shape personality 
traits, and these are linked to political 
opinion. 

New Scientist 
2 February 2008 

Fællesskab og 
følelser 

Once the seat of Viking raiders 
and later a major north European 
power, Denmark has evolved into a 
modern, prosperous nation that is 
participating in the general polit-
ical and economic integration of 
Europe. It joined NATO in 1949 
and the EEC (now the EU) in 
1973. However, the country has 
opted out of certain elements of 
the European Union's Maastricht 
Treaty, including the European 
Economic and Monetary Union 
(EMU), European defense coopera-
tion, and issues concerning certain 
justice and home affairs. 

cia.gov 
Sepbember 2009 
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 Det vil det jo formentlig blive, for de menneske-
lige følelser og behov er stort set identiske. Og hvis vi 
kigger på de eksisterende metanarrativer, så er det jo 
også stort set de samme værdier de sætter ord på. Men det vil blive udtrykt 
på hver vores måde og med hver vores beretning.  
 Og når vi alligevel er i gang, så kunne vi passende overføre øvelsen 
på EU, så vi fik os selv og hinanden forankret følelsesmæssigt, metanarra-
tivt og moralsk-etisk i Den europæiske Union, så vi efterhånden kunne få et 
reelt europæisk samfund med en fælles europæisk offentlighed, så vi kunne 
få et reelt demokrati i Europa. 
 Og på verdensplan? 
 Samfund og metanarrativ ja, men globalt demo-
krati? – Hvorfor? 
 Jamen, for at…  
 Statsoverhoveder og eventuelle kontinental-
overhoveder er der for at repræsentere deres borgere 
over for andre stater og kontinenter.  
 Så indtil vi render ind i rumvæsener, så er der ingen 
grund til en global regering? 
 Næ. Skulle vi så have en global præsident der rejste rundt og vinkede 
til alle klodens indbyggere bare for at vinke til dem? Vi har Paris Hilton, er 
det ikke nok? – Som det er nu, er der forhandlingsfora og samarbejde af 
forskellig art, og vi har også allerede nogle formænd til at lede forhandlin-
gerne. De kunne godt være mere synlige – for ikke at sige mere opfindsom-
me og åbent engagerede i det europæiske og det globale projekt – men de er 
der! 
 Dét der mangler er et ”FN” som kun er for de demokratiske lande, så 
der var en global overstatslig institution som vitterligt kæmpede demokra-
tiets sag og ikke konstant skulle forhindres i deres arbejde af diverse puber-
tære diktatorer. Allerhelst skulle det fungere som en eksklusiv handelsklub 
som man kun kunne blive medlem af, hvis man opfyldte visse demokratis-
ke krav.  
 Et globalt EU? 
 Hvis EU selv gad tage sine demokratiske principper seriøst, ja. – Ikke 
mindst i forbindelse med optag af nye medlemslande. 
 Men en verdensregering? Nej tak. Til gengæld mangler vi absolut et 
globalt metanarrativ! 
 Som er dét, du har forsøgt at skabe med historien om vores evolution fra børn 
til voksne? – Talte vi ikke om dét den anden dag? 

 

All educated men are peers. 
K’ung Futze 
o. 800 fvt. 

Og globalt… 

Epic literature was written in 
Greece and Rome about the glory 
of the state. No such literature 
will ever be written about liberal 
democracy. But sometimes the 
most modest social projects can 
achieve more than utopian ideals. 

The Home We Build Together 
Jonathan Sacks, 2007 
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 Min beretning om fylogenesen og ontogenesen er absolut en mulig-
hed, der er sikkert også andre. Men hvis vi havde en fælles beretning vi 
kunne fortælle om os selv, en historie som inkluderer alle de mange folk 
som har bidraget til vores fælles erkendelse og vores globale samfund, så 
ville det da være et umådeligt fremskridt i forhold til nu! 
 Og så kunne vi få et rigtigt globalt samfund – men uden en global regering? 
 Voksne mennesker behøver ikke en globalstat med globalt politi og 
global valgkamp og et globalt palads til en global præsident med globale 
lysekroner og globale guldtoiletter og røde løbere. – Hvor skulle paladset i 
så fald ligge? 
 Vi har brug for et globalt samfund og en global offentlighed, men den 
er jo ved at opstå i form af Youtube og Twitter og Facebook, og hvad der el-
lers er på vej af sociale medier på nettet. – Sjovt nok har vi taget første skridt 
til en global offentlighed før vi har fået en europæisk. 
 Spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan vi rent konkret skaber de nye 
metanarrativer og finder værdierne som skal bære dem, og dét kommer 
Sacks så vidt jeg husker ikke ind på. Skal debatten føres i aviserne? Skal vi 
holde konkurrencer på fjernsynet? Skal vi blogge om det eller stemme om 
det?  
 Eller skal det være Hollywood, Bollywood og Nollywood? 
 Nollyood? 
 Filmindustrien i Nigeria… 
 Ja, hvorfor ikke?  
 Det kan også være det vokser selvstændigt ud af nettet. Måske gælder 
det bare om at starte det rigtige website – story4us.org eller noget i den 
retning – og så lade folk slå sig løs. 
 Sacks pointe er altså at de gamle nationer og 
samfund må finde nye måder at fortælle sig selv på, 
og at vi skal bygge vores ”hjem”; vores samfund sammen, os der skal bo 
der. Og dét som er hans afsluttende pointe – og den er værd at bemærke! – 
det er at i det øjeblik, hvor vi ikke længere taler om integration og assimila-
tion og står over for hinanden, indfødt og tilflytter, og ser hinanden an, men 
i stedet stiller os side ved side og kigger ind i fremtiden sammen, så kom-
mer fællesskabet helt af sig selv, for så har vi et fælles projekt. Med fælles 
projekter lærer man nemlig automatisk hinanden at kende, og når man har 
bygget noget i fællesskab, så beskytter man det også i fællesskab. Det er jo 
præcis dét der kendetegner de gamle nationalstater og de gamle samfund: 
vi føler at vi har skabt dem i fællesskab, og derfor er vi loyale over for dem. 
– Og hvis vi så siger en global social pagt, hvad siger vi så også? 

At skue fremad 
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 Hvad vi så også siger? 
 Global eksistentialisme. – Nok om Sacks! Lad os se, hvad der ellers er 
af muligheder for at rette op på vores problemer! 
 Og os selv, lyder det til? 
 Der er nogle vaner der skal ændres, men det var vel egentlig også dét 
jeg sagde?  
 Du holder ord i det mindste! 
 Som er det eneste voksne at gøre. – Og i den anledning kunne man 
måske godt ønske sig at en vis overlæge fik set at tage sig lidt sammen! 
 I stedet for at sidde i Aalborg og flyve til København i sidste øjeblik? 
 Er det for meget forlangt? – Hvad tænker han på? 
 Det må vel have været en forglemmelse...? – Måske har han i virkeligheden 
taget toget, fordi han ikke kan lide at flyve, og så har han bare sagt at han flyver, 
fordi han godt ved at det vil være for pinligt at indrømme at han tager toget, når 
han i virkeligheden burde have været her fra morgenstunden? 
 Ved du, hvad der er imponerende? 
 Nej? 
 Menneskets evne til at digte historier og udfylde huller i tilfældige 
begivenheder, så de kommer til at give mening! 
 Så det er bare en tilfældighed at han ikke er dukket op endnu? 
 Det må vi jo finde ud af, når han på et tidspunkt kommer.  
 Lad os se på noget voksenhed, og med dét me-
ner jeg en voksen politik. – Du køber ikke at det er 
tilfældigt? 
 Han har vel også et valg? 
 Sandt. Lad os høre, hvad det udmøntede sig i, 
når han er her! – Hvad vil en voksen politik sige? 
 At kunne se sig selv og sin politik udefra? 
 Og? 
 At skabe fællesskaber i stedet for at bryde dem ned? 
 Mere? 
 Alt dét som ikke er pubertær politik: ”Enten er I med os, eller også er I med 
terroristerne!”, ”Der er ikke noget at komme efter!” – ”Så kan de lære det!” 
 Pubertære dogmer i stedet for erfaren tvivl. – Hvad med tidsperspek-
tivet? 
 Hvad tænker du på? 
 At tænke langsigtet i stedet for kortsigtet. Børnenes velfærd frem for 
ens egen. – Vi talte om fuzzy logic i onsdags… ringer der en klokke? 
 Næ. 

Voksen politik 
How can we so organize political 
institutions that bad or incom-
petent rulers can be prevented 
from doing too much damage? 

The Open Society and Its Enemies 
Karl Popper, 1945 
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 Hvis vi satser på gradvise løsninger og generelt 
implementerer løsninger gradvist, og vi også regner 
med at vores løsninger blot er en del af en lang pro-
ces, et led i en kæde, ikke den endegyldige løsning 
som skal gælde i al evighed, så er der heller ikke noget 
øjeblik, hvor ”sejren er i hus”, ikke noget glorværdigt 
øjeblik, hvor sejrherren kan stille sig op foran folket – og de besejrede folk – 
og sige ”Hurra! Jeg har vundet!” 
 Ikke noget binært før og efter? Men en konstant proces som aldrig bliver færdig? 
 Og erkendelsen af at den aldrig bliver færdig! 
 Men helt grundlæggende handler en voksen politik om at skabe fun-
damentet for det åbne, demokratiske samfund som garanterer os alle sam-
men vores individuelle frihed – under ansvar. Og fundamentet er noget så 
kedeligt som de rigtige institutioner: domstole, banker, politi, vejvæsen, 
skoler, grundforskning, telefonforbindelser og infrastruktur i det hele taget, 
renovation, hospitalsvæsen og så videre. Det er ikke sexet, men det skal det 
heller ikke være. Det skal være i orden, skal det! 
 Regeringen skal i virkeligheden holde sig fra at føre 
”værdipolitik”? 
 Dét kan borgerne godt selv finde ud af! Ellers 
får vi jo kinesiske og iranske tilstande. 
 Voksen politik handler om at skabe de fælles 
goder og offentlige ydelser som skal kunne benyttes 
af alle i lige omfang. Og så handler det om at beskyt-
te de svage mod de stærke, det være sig børn, syge 
og gamle, samt flygtninge og indvandrere, indtil de kan klare sig selv, og i 
fremtiden bliver det så også alle dem der simpelthen ikke kan følge med, 
fordi dannelses- og uddannelseskravene er så høje at det bare ikke kan lade 
sig gøre for dem. 
 Taberne? 
 De vil altid være der, og medmindre det bliver et af knudepunkts-
memerne i vores nye metanarrativ at de dummeste kan få lov at dø i deres 
eget skidt, så må politik også dreje sig om at beskytte dem og eventuelt for-
sørge dem. Hvor omfattende den forsørgelse så skal være, det er et politisk 
spørgsmål som aldrig finder sit endelige svar, men som konstant må juste-
res efter de konkrete muligheder, og hvilken form for værdighed vi insiste-
rer på at vores medborgere skal have. Nærmere kan man ikke komme det. 
 Det er også en proces? 
 Ligesom resten af verden og al anden politik.  

 

Grown-up politics means 
accepting the tensions and 
complexities of our lives together 
without pretending there are easy 
solutions, universal rules. We 
must fight against political 
simple-mindedness. 

The Home We Build Together 
Jonathan Sacks, 2007 

Forhenværende statsminister Anders 
Fogh Rasmussen (V) var klar i sin 
melding, da han i et brev til Folketingets 
formand 26. februar i år beskrev ønsket 
om en kampagne om ændring af tron-
følgeloven. Udover at hente det fornød-
ne antal danskere til stemmeurnerne 
skulle kampagnen: »… sikre, at forslaget 
får en tilstrækkelig bred opbakning 
i befolkningen.« 

information.dk 
1. juli 2009 
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 Men først og fremmest handler voksen politik om at lytte i stedet for 
at larme. – Eller som en god ven af mig altid sagde: Der er en grund til at 
mennesket har fået to ører og én mund!  
 Og så handler det om at tænke både lokalt, nationalt, kontinentalt og 
globalt, for teenagerens nationalisme dur ikke. Det har den aldrig gjort, der 
har bare ikke været noget reelt alternativ før nu. Den pubertære magt som 
handler om selvhævdelse, undertrykkelse, slaveri og imperiebygning hører 
ikke en voksen verden til.  
 Sagde du ikke også i går at EU var et værn mod po-
pulisme? Fordi man kun kan køre populistisk valgkamp på 
sit eget sprog? 
 Jo. Fordi populisme er emotionel og ikke ret-
ter sig mod at løse problemer, men mod at skabe en 
fælles beruselse og en kultisk oplevelse. Overnatio-
nale juridiske enheder er abstrakte, derfor er vi nødt 
til at tænke os om, når vi har med dem at gøre, og 
når vi tænker os om, tænker vi os om, og derfor inde-
holder de internationale netværk deres egen medicin mod fascistoide ten-
denser. – Med den risiko, selvfølgelig, at den type institutioner mister de-
res folkelige opbakning, simpelthen fordi de bliver for kedelige. EU bør 
blive langt bedre til at skabe folkeligt engagement for et europæisk fælles-
skab, og Unionen bør i langt højere grad slå på at den oprindeligt var et 
fredsprojekt og ikke en kræmmerklub. Men jeg mener at EU har en reel 
mulighed for at være et værn mod populisme og en garant for menneske-
rettighederne i medlemslandene – vores eget inklusive, det ser man jo!   
– netop fordi det ikke ligger lige for at gøre en EU-valgkamp til pro-euro-
pæisk følelsesporno.  
 Dét som en voksen politik handler om, er kort 
sagt at bygge rammerne for et samfund i stedet for at 
splitte det ad. Det vil sige at i stedet for at atomisere 
alting i privatiseringens hellige navn, så skal vi be-
vare de vigtige institutioner under staten og give 
dem et emblem i panden, så alle indbyggerne kan se 
at her sørger staten og det politiske fællesskab for at 
tingene er i orden! Det gælder infrastruktur og hos-
pitaler, og det gælder skoler og alle de andre ting 
jeg nævnte før. – Det udelukker ikke at der er pri-
vate alternativer på nogle af områderne; at forskellige grupper i civilsam-
fundet siger: ”Dét der, det vil vi også gerne give vores bud på.” Men det 

Skulle vi, de mere åndelige menne-
sker i en tidsalder, der tydeligvis 
kommer mere og mere i brand, så 
ikke være nødt til at gribe efter alle 
mulige midler, der findes til at slukke 
og kølne med, for at vi i det mindste 
kan forblive lige så støtte, uskadelige 
og mådeholdne, som vi stadig er, og 
således måske engang blive anvende-
lige til at tjene denne tidsalder som 
spejl og selvbesindelse for den? 

Friedrich Nietzsche 
Menneskeligt, alt for menneskeligt, 1878 

At bygge samfund 
I Storbritannien (det land, der stolt 
betegnede sig selv som en ”velfærds-
stat” og skænkede verden nogle af 
historiens mest menneskekærlige 
aktstykker, deriblandt den berømte 
Beveridge Report) bemærkede Brian 
Abel-Smith i 1964, at ”mens den private 
sektor bejler til offentlighedens gunst 
med rabatmærker, muzak og et helt 
batteri af indpakningsanordninger, 
hersker der stadigvæk en dyster 
krigstidsstemning i det meste af den 
offentlige sektor.” 
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kræver at staten garanterer alle borgeres lige rettigheder og muligheder. 
 Socialdemokratisk velfærdsstat? 
 Ikke nødvendigvis. Demokratisk retsstat med 
social tryghed, de nærmere detaljer må vi diskutere 
og stemme om. 
 Formålet må være at de forskellige grupper i 
civilsamfundet kan skabe de meningsgivende fælles-
skaber som gør livet værd at leve, og at staten stiller rammerne til rådighed. 
– Og at regeringen og de andre politikere i øvrigt er loyale over for alle 
grupper der overholder landets lovgivning og ikke spiller landets minori-
teter og øvrige grupper ud mod hinanden. 
 Var dét en konkret politisk kommentar? 
 Det kan du jo tænke over… 
 Der er masser af ting man kan gøre for at splitte samfundet ad, og de 
handler om pubertære egoer og en fundamental mangel på forståelse for, 
hvad der skaber levedygtige samfund og stater. 
 Men den forståelse har en voksen politik? 
 Det bliver vist en definition der kommer til at køre i ring, dette her… 
Jamen, halløjsa! Hvem kommer dér! 
 Nå, I er her stadig! 
 Hr. Overlægen i egen høje person! Tør man spørge, hvad man skylder 
den ære? 
 Har I savnet mig? 
 Vi har da nævnt dig et par gange. Og undret os over, om du havde glemt os?  
– Hej. 
 Jeg var lige ved at tro du ville beholde mig som medicinsk eksperi-
ment og udstille mig sammen med Elefantmanden og de sørgelige rester af 
Michael Jackson. 
 Det må I undskylde. 
 Hvordan var ”Aalborg”? 
 Herlig, tak. – Hvordan går det? 
 Fint, tak. 
 Hvad snakker I om? 
 Cornelius vil redde verden… 
 Den slags patienter har jeg haft nogle stykker af… 
 Vi taler om et fungerende globalt samfund, hvis Frøken Journalisten 
vil være så venlig at holde sig til sagen! – Og ”Aalborg” havde det godt? 
 Aalborg havde det storartet! – Så hvad finder I så ud af omkring det globale 
samfund? 
 At vi skal til at være voksne og løse vores problemer på nye måder. Med op-

Siden disse ord blev nedfældet, er 
kløften vokset uden ophør. Det private 
markeds tillokkelser blev mere og mere 
strålende, mens socialkontorerne blev 
stadig mere trøstesløse, nedslidte og 
frastødende. 

Frihed 
Zygmunt Bauman, 1988 
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lysning og gennem at skabe de rigtige institutioner. Ikke med pubertære krige og 
den slags, men med kultur. 
 Dét lyder da som en fin plan! 
 Pas på, hvad du siger til ham, ellers får du rent faktisk det værelse 
nede ad gangen vi talte om! 
 Et bedre verdenssamfund, dét skal man da ikke klage over. – Hvordan vil du 
gøre dét? 
 Som hun siger: gennem at ændre kulturen. 
 For syv milliarder mennesker? Sådan lige med et snuptag? 
 Nej. Ikke ”sådan lige med et snuptag”! Gennem en lang og gradvis 
omstillingsproces, hvor vi ændrer vores værdier og tænker langsigtet. 
 Javel, ja. Det lyder spændende. 
 Det er spændende. 
 Ja, det lyder det som. – Hvad siger du? 
 Det er det faktisk. – Men det er ikke vanvittigt eller noget. 
 Nej? 
 Nej, slet ikke. Det hænger fuldstændigt sammen. 
 Med hvad? 
 Med termodynamikken og kvantefysikken, skalafri netværk, kompleksiteten 
og tidspendulerne og kaosteorien. Og memplexerne. – Det er kultur-DNA. – Og 
universelle værdier som deles af mennesker på tværs af religioner og kultur i øvrigt. 
Cornelius kalder det global eksistentialisme: vi skal vælge, hvem vi gerne vil være. 
Som menneskehed. Og som individer og lokalsamfund. Både lokalt, nationalt, konti-
nentalt og globalt. – Vi skal have fælles metanarrativer. 
 Ja? 
 Hold nu op, mand! Hende er der altså ikke noget galt med! 
 Så det er dét I har siddet og talt om? 
 Hvert et ord! 
 I fem dage? 
 Ja, snart. Det skulle jo kun have været fire, men øh… du tog jo til 
”Aalborg”.  
 Ja, det gjorde jeg. Og det må du undskylde. – Så du vil gerne hjem? 
 Hvis det behager overlægen! 
 Absolut. Det ved du da.  
 Åbenbart ikke nok til ikke at tage til ”Aalborg”.  
 Hvordan er det gået med temperamentet de seneste dage? 
 Virker medicinen, med andre ord? 
 Ja? 
 Du kan jo spørge Tenna. 
 I går og i dag har været fine! 
 Fortæl… 
 Jamen, mandag var det ikke så godt, tirsdag var fin. Onsdag virkede det no-
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get af dagen, men i går og i dag har det været rigtig godt. – Eller var det i går du 
var ved at tude? 
 Tude? 
 Nej, jeg var ikke ved at tude! – Min medicin virker udmærket! Må jeg 
komme ud nu? 
 Jeg talte med Bo her i formiddags… 
 Ah! Så det var Bo der var ”Aalborg”? 
 I morges og i formiddags var der nogle private ting der var ”Aalborg”, men 
her efter frokost var det Bo. 
 Jeg vidste du ikke var i Aalborg! – Hvad skulle du med Bo? 
 Jeg skulle lave en aftale om at jeg stadig er din gode, gamle ven, og når du 
kommer ud herfra, så skal vi sammen sørge for at du bliver ved med at have det 
godt, for jeg kan ikke lide at min gamle gymnasiekammerat går og har det skidt.  
 Og så aftalte jeg med ham at han kommer her og henter dig om et par timer 
og kører dig hjem, og at I handler på vejen, og ud over noget mad så køber I også 
et par aviser og nogle CD’er, så du har noget at opdage og tage dig til, når du nu 
kommer hjem.  
 Betænksomt! 
 Det syntes vi selv. Men hvis du ikke bryder dig om det, kan du jo også bare 
stille dig ud og vente på bussen. 
 Tak. 
 Selv tak.  
 Så jeg behøver ikke at køre dig hjem? – Bliver vi færdige, inden Bo kommer? 
 Det skulle vi sørme da meget gerne! – Var dét en udskrivning? 
 Hvis du selv siger at du er klar til at tage hjem, og hvis Tenna siger at du kan 
opføre dig ordentligt, så ja. 
 Det sidste ved jeg nu ikke, om jeg vil skrive under på, men medicinen virker 
da vist. 
 Nærmere kan vi nok næppe komme det! – Skal jeg gå ned og få papirerne 
gjort i orden? 
 Ja tak, hvis Hr. Overlægen vil være så venlig. 
 Sådan skal det lyde! – Jeg kommer tilbage og ser til jer senere. Jeg vil jo 
også gerne lige sige hej til Bo, inden I går. 
 Tak. 
 Selv tak. 
 
 Nå, så kommer du hjem alligevel! 
 Jeg vidste at han ikke var i Aalborg! 
 Men det er vel også fint nok at han har snakket med Bo og sørget for at du ik-
ke bare kommer hjem til en tom lejlighed og et tomt køleskab? 
 Han er god nok! – Han skal jo for faen også have udskrevet mig inden 
han går på pension. Ellers opdager hans efterfølger jo bare, hvad han er for 
en kvaksalver! 
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 Det kunne også være at de syntes du var så interessant et tilfælde at de be-
gyndte at skrive bøger om dig? 
 Der er vist skrevet de bøger om mig som skal skrives! – Nå, hvor kom 
vi til? 
 Er der ikke noget du skal pakke eller ordne, inden du skal hjem? 
 Det hele er klart. Og dét der ikke er, det må Bo tage sig af! – Hvor 
kom vi til? 
 Voksen politik.  
 Præcis. Og at bygge samfund i stedet for at splitte dem ad. – Men det 
bliver nu rart at komme hjem! 
 Og du bliver ikke skingrende skør igen? 
 Det kommer jo an på så meget. Jeg må jo finde på et eller andet at lave 
som involverer andre mennesker, så det ikke ender i dét der sociale hul som 
jeg kom til at skabe for mig selv. 
 Fordi du sad og læste? 
 Fordi jeg var en klovn og blev manisk i stedet for at tænke mig om: jeg 
kan jo heller ikke overleve alene. Det er jo dét som hele min filosofi går ud 
på: vi er en del af hinanden, og mennesket har ikke godt af at være alene. 
Det var jo i dobbelt betydning mig selv jeg ikke havde lyttet til. Og så går 
det ikke. 
 Men hvad var det konkret der gjorde at du blev indlagt? 
 Vil du virkelig vide det? 
 Kun, hvis du har lyst til at fortælle det.  
 Sluk diktafonen. 
 OK. 
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 Så du har det virkelig bedre nu? 
 Det skulle jeg mene. Dels var det nok meget godt at komme helt væk 
fra mine bøger og computeren og muligheden for at arbejde et stykke tid. De 
tvang mig jo for helvede til at slappe af! Dels har jeg jo både fået medicin og 
opmærksomhed, og det… 
 Bortset fra at du har snydt og arbejdet lidt alligevel? 
 Man må vel have lov til at gribe ud efter de memer der optager én? 
 Hjalp det? 
 At bibeholde sin selvrespekt hjælper altid! – Og så taler vi ikke mere 
om dét! Lad os se at komme igennem det sidste, så jeg kan sende dig hjem 
med god samvittighed, når Bo kommer. Det var samfundet vi kom fra. At 
bygge det op, i stedet for at bryde det ned.  
 Som en af de konkrete ting vi skal gøre for at ”vælge os selv” som menneske-
hed? 
 I hvert fald hvis vi vælger at vi gerne vil være her om 100 år, om 500 
år og måske bare om 10 år. Som mennesker og som repræsentanter for arten 
Homo sapiens sapiens. Hvis vi ikke vil dét, så kan det jo sådan set være lige 
meget. 
 Vi skal altså have vores samfund til at fungere, både lokalt og globalt, 
og det vil sige at vi skal inkludere folk, også dem der ikke lige ligner os selv, 
og vi skal tale værdier og etik med hinanden og skabe nogle fællesskaber 
der giver følelsesmæssig mening – også på tværs af de grupper vi i forvejen 
føler at vi hører til. Vi er nødt til at forholde os til moral og etik i fællesskab, 
vi kan ikke nøjes med jura.  
 Desuden skal vi lokalt, nationalt og eventuelt 
kontinentalt opbygge den stat og de politiske enhe-
der der kan skabe de institutioner som er nødvendige 
for at vi har rammerne at skabe samfundene i. Der 
skal være en balance mellem privat og offentlig sek-
tor og civilsamfund, og så skal vi beskytte individet. 
Eller for at sige det på den måde som vi talte om det 
den anden dag: vi skal skelne mellem varer og ydel-
ser, og vi skal privatisere de første og prioritere de 

Goder og tjenesteydelser, der ikke 
formidles af det frie marked (såkaldte 
”offentlige serviceydelser” eller goder 
beregnet til ”kollektiv konsumption”, 
som f.eks. offentlige sundheds-, skole- 
og sanitetsvæsener, offentlige trans-
portmidler osv., der næppe vil kunne 
sælges med fortjeneste eller som i kraft 
af selve deres beskaffenhed ikke kan 
sælges til individuelle forbrugere), har 
en tendens til at miste kvalitet og 
tiltrækningskraft i både relativ og 
bogstavelig forstand. 

Frihed 
Zygmunt Bauman, 1988 
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sidste. Og så skal vi – og dét er ikke uvæsentligt – sikre at vi har både høj- 
og lavkomplekse jobs og produktion i alle samfund. Det skaber de mest 
solide økonomiske netværk, og det sikrer at alle uanset evner har noget 
nyttigt at bidrage med. 
 Og den prioritering er det kun staten der kan lave? 
 Der er masser af lavkomplekse opgaver at løse i civilsamfundet, men 
det er kun staten der har værktøjerne – det vil sige magten og de politiske 
midler – til at garantere det, hvis jobsene ikke opstår af sig selv. Der er jo 
under alle omstændigheder nogen der skal betale løn eller anden forsørgel-
se til alle dem der ikke kan leve af dét deres arbejdsindsats reelt ville være 
værd, hvis den skulle sælges til markedspris. Hvis alt man kan magte, er at 
servere kaffe, tørre borde af og gå ud med affaldsposen sammenlagt to 
timer om dagen, så er der næppe nogen der vil betale fuld løn for dét! Selv 
ikke den mest altruistiske kirke. 
 Hvordan man så sikrer et arbejdsmarked med flere niveauer af kom-
pleksitet; om det skal ske via skatter, bonusordninger, statsstøttede jobs 
eller velgørenhed – og i større sammenhæng: via internationale aftaler eller 
ved hjælp af lovgivning der går ind og nålestiksregulerer forskellige bran-
cher – det sidste er nok en dårlig idé – dét må vi så finde ud af ved at prøve 
os frem.  
 Men der er flere ting vi kan gøre bedre! 
 Du har forslag nok helt frem til Bo kommer og henter dig? 
 10.000 års pubertet udryder man ikke bare sådan lige på en formid-
dag! – Eller eftermiddag.  
 Ja, jeg har stof nok, til Bo kommer. – Har vi kaffe nok? 
 Det skulle jeg mene. Vi har vist også et par stykker chokolade. 
 Dét ville være en god idé! 
 Nu? 
 Ja, for faen! 
 OK. – Lå de ikke i posen før? 
 Den med frokosten? 
 Ja? 
 Det ved jeg ikke… 
 Så lagde jeg dem nok i tasken… Her! 
 Tak!  
 Tror du mælken er OK? 
 Hvis den bare skal i kaffen, så gør det vel ikke noget at den har stået 
siden i formiddags… Ellers må vi tage det som en oplevelse. 
 Og benytte os af at der er sundhedspersonale i nærheden? 
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 Ikke at jeg tror der er bedre på mave/tarm-afdelingen! 
 Nå, civilsamfundet, staten og individet har vi vel så nogenlunde af-
krævet en voksen opførsel, så er der erhvervslivet tilbage. 
 Ikke flere pubertære direktører? 
 Vi behøver ikke at hylde dem, i hvert fald, og 
slet ikke at gøre dem til folkehelte, når de lænser vo-
res bankkonti og spolerer miljøet. 
 Men det holder vi måske i virkeligheden også 
snart op med. For store dele af erhvervslivet er faktisk 
begyndt at tale om ansvar. Og ikke nok med dét: de 
gør også noget ved det. 
 Fordi forbrugerne efterspørger det? – Men er der ikke meget af det der bare er 
varm luft? 
 Jo, desværre. Men der er også dét som er seriøst, og dét er værd at 
hæfte sig ved.  
 En af de hotteste – og nu skal jeg passe på at jeg ikke kalder det en trend, 
for det skulle jo gerne være mere end en trend – en af de hotteste nye ”opfin-
delser” inden for erhvervslivet er CSR – Corporate Social Responsibility. 
 Det er ét eller andet med noget FN og Global-et-eller-andet, ikke? 
 Global Compact, et ti-punktsprogram som virk-
somheder kan sætte i værk og skrive under på at de 
lever op til, og som opstiller nogle retningslinjer for 
de tre P’er: People, Planet og Profit – og et A: Antikor-
ruption. 
 Jeg har sgu da en veninde som er CSR-konsulent! Det er ikke mere end et par 
år gammelt, vel? 
 Ikke som noget der er alment kendt som et reelt 
ledelsesværktøj eller konkret mål for virksomhederne 
– der er det ret nyt. 
 Dét som det konkret handler om, er at arbejds-
miljø- og ansættelsesforhold skal være i orden – ret-
ten til fagforeninger, for eksempel – og det skal virksomhedens relation til 
lokalsamfundet og resten af omgivelserne også være. De mennesker som 
virksomheden er i kontakt med, enten gennem deres produkter, deres 
medarbejdere eller virksomhedens aktiviteter i øvrigt, skal ganske enkelt 
behandles ordentligt.  
 Med hensyn til miljøet betyder det bedre gen-
anvendelse, CO2–neutrale og bæredygtige teknologi-
er plus øget fokus på økologi. Men dét som er nok så 

Et voksent 
erhvervsliv 

The United Nations Global Compact is a 
strategic policy initiative for businesses that 
are committed to aligning their operations 
and strategies with ten universally accepted 
principles in the areas of human rights, 
labour, environment and anti-corruption. 

unglobalcompact.org 
September 2009 

Human rights 
Businesses should support and respect the 
protection of internationally proclaimed 
human rights; and 
make sure that they are not complicit in 
human rights abuses. 

Labour 
Businesses should uphold the freedom of 
association and the effective recognition of 
the right to collective bargaining; 
the elimination of all forms of forced and 
compulsory labour; 
the effective abolition of child labour; and 
the elimination of discrimination in respect 
of employment and occupation. 

Environment 
Businesses are asked to support a 
precautionary approach to environmental 
challenges; 
undertake initiatives to promote greater 
environmental responsibility; and 
encourage the development and diffusion 
of environmentally friendly technologies. 
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væsentligt, det er at det stadig skal være muligt at tjene penge på at drive 
virksomhed. Det er altså ikke et velgørenhedsprojekt, men et spørgsmål om 
at drive virksomhed på en måde, så der også er naturressourcer til de 
kommende generationer. 
 Men er det ikke også noget med at gå ind og sætte 
nogle konkrete ”velgørende” projekter i gang? – Ikke for at 
kaste penge ud ad vinduet, men for at skabe reel velstand 
rundt omkring virksomheden? Hvis man for eksempel har 
produktion i Asien eller Afrika, så sørger man for uddannelsesprojekter eller går ind 
og er med til at bygge fagforeninger op? 
 Jo. Hvis virksomheden virkelig mener det, så engagerer man sig seri-
øst i de lokalsamfund, hvor man har aktiviteter, og man sørger for – hvis vi 
skal bruge vores terminologi – at bidrage med tiltag der passer coevolutio-
nært ind i de forhold der findes i forvejen. For eksempel gennem skolepro-
jekter og fagforeninger eller for den sags skyld bedre boliger og rent drikke-
vand – hvad det nu kan være der vil forbedre folks livsvilkår. Der er mange 
muligheder. Ikke mindst for at skabe gode historier som virksomhederne så 
flittigt bruger i deres markedsføring. 
 There is no such thing as a free lunch? 
 Men hvorfor skulle virksomheder investere i 
andres velfærd og så ikke fortælle om det? Pointen er 
at global handel også fører til globalt engagement, og 
at virksomhederne både har et hjemmemarked der 
gerne vil have god samvittighed, og så har de også en 
fordel af at skabe goodwill over alt, hvor de har akti-
viteter. Og på langt sigt er det med til at skabe nye, 
købedygtige forbrugere i nuværende fattige lande og 
dermed endnu større markeder. 
 Så det er ikke bare godgørenhed? 
 Nej, det er langsigtet, voksen virksomhedsstrategi! Om der så er nog-
le virksomheder der bare gør det for at se godt ud, uden at de har ”hjertet 
med”, dét er jo sådan set underordnet. Bare de skaber langsigtede resultater 
der kommer mennesker og miljø til gode. – Men der er selvfølgelig større 
sandsynlighed for at man lykkes med CSR, hvis man gør det af ærlig over-
bevisning, og fordi man synes det er meningsfuldt at skabe bedre vilkår for 
andre mennesker, end hvis man bare gør det på skrømt.  
 Der bliver lyttet til penge, og der, hvor der ellers hersker fattigdom og 
tyranni, der er handel og erhvervsaktivitet ét af de stærkeste værktøjer til at 
skabe grobund for fungerende civilsamfund og dermed for demokratiske  

Anti-corrupt ion 
Businesses should work against corruption 
in all its forms, including extortion and 
bribery. 

unglobalcompact.org 
September 2009 

Vi anerkender, at spørgsmålet om bør-
nearbejde er yderst komplekst, og har 
løbende diskuteret, hvordan vi bedst 
forholder os til et sådant problem i vores 
forsyningskæde. Vi har på den baggrund 
vurderet, at det ikke ville være den rette 
beslutning at stoppe vores import af 
kakao fra Ghana. Ved en sådan beslut-
ning vil vi kun være med til at fjerne 
levebrødet fra den ghanesiske kakao-
bonde, og dermed yderligere skade hans 
indtægtsmuligheder og levevilkår for 
både bonden og hans familie. 
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stater der kan sikre frihed og tryghed for deres med-
borgere. 
 Det kommer os alle sammen til gode? 
 På langt sigt, ja. Civilsamfund, erhvervsliv, stat 
og individ er coevolutionære størrelser. De er gensi-
digt afhængige af hinanden og man kan ikke ”imple-
mentere” det ene uden også at have de andre med. 
Samtidig skaber og former de også hinanden efterhån-
den. Derfor er det også interessant at se, hvor længe 
kineserne kan køre med dét system de har. Enten bliver de nødt til at indfø-
re demokrati, eller også må de tage så skrappe magtmidler i brug at det bli-
ver så godt som umuligt at fortsætte den økonomiske og materielle vækst. 
Simpelthen fordi kommunikation og innovation bliver hæmmet. Om ikke 
andet, så fordi deres bedste hoveder kommer til at sidde i fængsel. 
 Man kan også se på CSR på en anden måde: jo 
mere virksomheder engagerer sig i mennesker og 
miljø, desto mere ønsker mennesker af enhver slags 
at have med virksomheden at gøre, og desto mere har 
de at fortælle omverdenen. Det vil sige at omverde-
nen også selv begynder at opsøge virksomheden for 
at høre dens historier, hvilket vil sige at den kommer 
til at gøre sig til et memetisk knudepunkt. – Og hvad 
ved vi om knudepunkter? 
 De får flere forbindelser? 
 Gode historier skaber synlighed, og synlighed 
skaber synlighed.  
 Hvor den pubertære virksomhed blot ville gå efter synligheden og 
opmærksomheden og profilere sig med traditionelle reklamer og tom snak, 
så går den voksne virksomhed efter at have noget på hjerte som er værd at 
fortælle om. Så skal folk nok komme og lytte af sig selv. 
 Reklamer versus en god historie? 
 Hvad vil du helst selv høre? 
 Nu har vi så talt om staten, civilsamfundet, er-
hvervslivet og individet. Men der er faktisk endnu en 
”sektor” som vi absolut ikke må glemme! 
 Religionen? 
 Den hører under civilsamfundet. 
 Medierne! Vi mangler voksne medier! Ikke mindst nyhedsmedierne! 
 Dét vi har nu, er pubertær sensationalisme – og dameblade? 

 

I stedet for at stoppe vores import, har vi 
valgt at forpligte os yderligere i vores 
forsyningskæde. Vi har derfor i gennem 
længere tid været meget fokuseret på at 
tilegne os viden om Ghana og de forhold, 
der gør sig gældende der. I den forbind-
else har vi været i løbende dialog med 
diverse organisationer, der på hver sin 
måde har kompetencer i forhold til at 
sikre børns bedre vilkår – og i forhold til, 
hvordan vi som virksomhed kan gå ind 
og tage et ansvar i den forbindelse. 

Vi har på baggrund af denne afdæk-
ningsproces og i partnerskab med Danida 
valgt at indgå partnerskab med Ibis, der 
fra 2007-2010 vil implementere ud-
dannelsesprojekter for børn i kakao-
områder i Brong Ahafo regionen i Ghana. 
Ibis er ekspert i uddannelse og børns 
rettigheder, og har en utrolig stærk kom-
petence i forholdet til implementering af 
projekter. På baggrund af deres ekspertise 
i Ghana har Ibis vurderet, hvor behovet 
for et sådan projekt var størst – ligesom 
Ibis også har afdækket og udviklet de 
konkrete komponenter, projektet består 
af. 

Uddannelsesprojektet har til formål at 
højne kvaliteten af uddannelse for børn i 
kakaodyrkende områder i Ghana. Vores 
tilsigtede mål er, at 15.000 børn i Ghana 
i løbet af tre år får mulighed for at få 
forbedret kvaliteten i deres skolegang. 

toms.dk 
September 2009 
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 Plus tipsresultater. 
 Vi er simpelthen nødt til at overbevise bladhu-
sene og tv-stationerne og de netmedier som bidrager 
til nyhedsstrømmen, om at de ikke blot er ”den fjerde 
statsmagt” og en vagthund over for regering og myn-
digheder, men at de også er en del af et velfungeren-
de civilsamfund, og som sådan må de påtage sig de-
res del af ansvaret for en voksen verden.  
 Hvilket vil sige at de fortæller både de gode og de 
dårlige nyheder? Ikke blot dem der giver de mest splatteragtige billeder? 
 Præcis! Langt om længe fes det ind: det er ikke et spørgsmål om at 
gemme ulykkerne væk, men vi skal have et retvisende billede af den verden 
vi lever i! Og til den verden hører også de gode nyheder og alle de hårdtar-
bejdende mennesker som løser problemer og får vores samfund til at hænge 
sammen, frivillige såvel som folk der passer deres lønnede arbejde, og som 
om nogen fortjener at få opmærksomhed og omtale!9 
 I stedet for Jønke og Osama bin Laden. – Bortset fra 
at det ikke er et enten-eller mellem løsninger og ulykker, 
det er et både-og? 
 For sådan er verden, og man må da for helvede 
kunne tillade sig at forvente at når man kalder sig et 
nyhedsmedie, så er det nyheder man leverer! Ikke blot 
pjat, plat og splat! 
 Men vi køber det jo! 
 Fordi vores hjerner er indrettet til sladder og 

                                                 
9 JK: Helt ærligt, hvad fanden har medierne gang i?! Vi var 2.000 mennesker til demonstration 
for frihed og demokrati i Iran i går. Fire kilometers fredelig march fra Østerport til den iranske 
ambassade. Er der nogen, der skriver om det? Netaviserne: ikke en linje. Men talrige artikler 
om Jacksons familie, der kæmper om, hvor han skal begraves. dr.dk: ikke en linje. Men en 
rørende ”nyhed” om at en dement mand på 84, som var blevet væk, nu er fundet igen.  Hvad 
så med tv2.dk? TV2 var til stede ved demonstrationen. Ikke en linje. Men: ”Obama fanget med 
blikket på bagdel”, dét kunne de lægge på nettet!  
Måske var det et problem, at det var en fredelig demonstration. Bemærkede mindst 15 hollæn-
dervogne strategisk placeret på ruten. Især foran den amerikanske ambassade. Ikke én kom i 
brug. Hvorfor skulle de også dét? Iranerne er fredelige mennesker med en demokratisk sag. – 
Men så får man åbenbart heller ikke nogen plads i medierne.   
Mon ikke den iranske ambassadør sidder på sin ambassade i Hellerup og gnider sig i hænder-
ne over, at dansk-iranernes protest er blevet forbigået i total tavshed? 
Derfor er jeg vred! Jeg er fucking vred på nogle aviser og public service-kanaler, der ikke tager 
deres opgave seriøst! Jeg er borger i et demokratisk land, og jeg forventer, at lovlige demon-
strationer for demokrati og frihed kommer til offentlighedens kendskab! Helt ærligt…! 

Voksne medier 
 
Du har selv mødt radikale islamister. 
Er du i stand til at tale med dem?  
 

Betingelsen for at kunne tale med nogen 
er, at de anerkender din ret til at tale; 
altså at du er en partner i dialogen. En 
der fornægter din eksistens, din identi-
tet, eller din ret til at have basale rettig-
heder kan ikke være en partner i dia-
logen. Så det er ikke et spørgsmål om at 
tale med ekstremister. Vi skal derimod 
tale med de moderate. På den måde kan 
vi isolere ekstremisterne. 

Europa skal styrke de moderate kræfter, 
således at vi kan marginalisere ekstre-
misterne. Det er desværre en politisk 
udfordring, da medierne fokuserer meget 
på ekstremister. Hvis du kaprer et tank-
skib eller dræber nogle mennesker, får 
du masser af medieomtale. På den måde 
præsenterer medierne indirekte ekstre-
misterne som en rollemodel for utilfredse 
unge mennesker. De bliver pludselig til 
helte. De unge siger: "Åh, jeg ønsker 
også at være sådan". Medmindre der er 
en modvægt til dette fænomen, er vi alle 
i knibe." 

Jonathan Sacks 
Interview 20-11-2008 

www.europarl.europa.eu 
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splatter og siger Mums!, når der er en god, saftig historie med død og ulyk-
ke og sex med nogen vi tror vi kender. Dét siger hjernen ikke, når regerin-
gen fremlægger finansloven, eller der er høring om forskningens fremtid. 
Hvad der naturligvis er et fundamentalt problem for vores egen overlevel-
se: vi hylder – eller giver i hvert fald det meste af vores opmærksomhed – til 
alle de typer der mindst fortjener det. Simpelthen fordi sådan er vi biologisk 
indrettet. Det er naturstridigt at læse finanslove og årsregnskaber og inter-
essere sig for, hvordan nanoteknologi fungerer, og hvad konsekvenserne af 
gensplejsning kan være. 
 Vi løser ikke de problemer vi har, men dem vi kan forstå? 
 Og dét er et fundamentalt demokratisk problem.  
 At polerne smelter og vandstanden stiger, dét kan vi ikke finde ud af at for-
holde os til, men at isbjørnene dør, synes vi er synd? 
 Derfor er der ingen vej uden om oplysning, op-
lysning og atter oplysning! Og dannelse, uddannelse 
og almendannelse. Som vi er nødt til at satse på i så 
stort et omfang at det næsten ikke er til at fatte. 
 Fordi vi ellers risikerer at blive opslugt af fordummelsen? 
 Som er noget nær det farligste der findes. Selv atomvåben er ikke lige 
så farlige som fordummelse, for der skal dumme folk til at trykke på den 
knap som fyrer dem af! – Eller nihilister der er så langt ude at de tror det også 
kan være det samme. Men selv dem er dannelsen et middel imod, fordi den 
jo netop er forbundet med et fællesskab og den subjektive følelse af mening. 
 Så hvad vil du så gøre? 
 Jeg vil hæve lærerlønningerne. Og give nogle klækkelige skattefra-
drag til alle der rejser ud i verden og underviser i naturvidenskab, historie, 
filosofi og litteratur. Og så vil jeg kun acceptere undervisnings- og forsk-
ningsministre der bakker deres faggrupper op og lytter til de erfaringer som 
fagfolk rent faktisk har med deres arbejde. 
 Jeg vil også insistere på læring i stedet for indlæring: læring sammen 
med andre, hvor både dialogen, diskussionen og den kropslige forankring er 
centrale pædagogiske værktøjer. 
 Ikke blot almen bogning? 
 Og slet ikke udenadslære!  
 Jeg vil have tvivl! Kollektiv tvivl! Fælles gåen på opdagelse i ting man 
ikke forstår. Dyrkning af vores naturlige nysgerrighed. – Det betyder ikke at 
man bare slipper en håndfuld unger løs på internettet eller det lokale biblio-
tek, men at man rent faktisk guider børn og andre studerende i at finde in-
formation der passer til det vidensniveau de har i forvejen, så det ikke hver-

 

Oplysning og 
dannelse 

Martyrer bygger ikke kirker, de tjener 
som mørtel eller alibi for dem. 

Albert Camus 
Oprøreren, 1951 
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ken er for komplekst og uforståeligt, eller for simpelt og kedeligt. Pædago-
gik handler om at kunne afkode elevernes memetiske netværk og sætte dem 
i forbindelse med nye memer der kan passe coevolutionært ind. 
 Det er dét du mener med ”kropslig forankring”? 
 Nej, der mener jeg at vi skal engageres og engagere os fysisk i at lære. 
Om det så bare er at lette røven fra sofaen og mødes med andre. Men det 
kan også være rollespil og lege, hvor der er indbygget viden og læring. 
Simpelthen fordi det involverer flere dele af hjernen og giver den nye viden 
et mere komplekst netværk at lejre sig i fra starten. ”Kroppen husker også”, 
siger man jo. Men i virkeligheden er det jo hjernen der husker, den husker 
bare også, hvad kroppen gjorde og mærkede, da vi oplevede det ene eller 
det andet. Derfor forbinder vi dufte og lyde med oplevede ting, eller vi 
associerer musik og stemninger med bestemte begivenheder. 
 Tænk, hvis man nu for eksempel skrev læringstekst som dialog, hvor 
læseren ud over selve indholdet også løbende identificerede sig selv og sin 
krop med figurerne og handlingen. Spejlneuroner og meget mere ville være 
aktiveret på én gang, så det ville give et meget mere komplekst engage-
ment. Hvilket så igen ville holde flere dele af hjernen beskæftiget, så den ik-
ke drifter off, men har en ”støjkilde” som går med teksten i stedet for ”over-
skudskapacitet” at trække opmærksomhed væk fra den. En slags subliminal 
”medtænkning” som desuden gør at oplysninger der ellers ikke ville have 
nogen fysisk forankring, alligevel får det!  
 Hvordan dét? 
 Ligesom hvis man nu læser om åndedrættet, hvor vigtigt det er at 
trække vejret på en bestemt måde, eller hvordan indiske guruer er fantas-
tiske til at styre åndedrættet, så kan man slet ikke lade være med at lægge 
mærke til sit eget åndedræt. Også selvom teksten egentlig ikke siger at man 
skal tænke på sit eget åndedræt. Man kommer bare til det alligevel. For-
mentlig på grund af spejlneuronerne.  
 Hvis man nu skrev tekst, hvor viden blev præsenteret, sådan som den 
kan udfolde sig mellem mennesker der gradvist opnår ny erkendelse, ville 
det så ikke lejre sig på en anden måde i læseren? Fordi teksten ville tale til 
læseren på en måde der minder om den almindelige samtale mellem men-
nesker som netop er der, hvor vi bedst lærer og husker? – Og måske endda i 
endnu større omfang, hvis man lod dem der fører dialogen foretage sig fy-
siske ting som fremgik af teksten – pillede sig i næsen, kløede sig på hagen, 
åbnede vinduet eller drak en kop kaffe i ny og næ? – Godt med chokoladen 
i øvrigt, den faldt på et tørt sted! 
 Kaffen var nu heller ikke en dårlig idé! – Det er i virkeligheden en litterær 
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ramme du taler om? Men hvorfor skulle dét gavne indlæring under læsning? Fordi 
man så identificerer sig med det på en eller anden måde? 
 Det involverer flere synapser og holder større dele af hjernen aktiv, 
ergo er der flere dele af det memetiske og neurale netværk som bliver for-
bundet i forbindelse med læringen. Især hvis man også er følelsesmæssigt 
involveret og engageret ud over det rent ”akademiske”. – I don’t know. Det 
er bare en tanke. ”Kroppen husker også” som jeg lige sagde. – Kender du 
ikke dét at man læser en bog og kan huske – ikke på hvilken side, men – 
hvor på en side, eller om det var på en højre- eller venstreside, man læste 
den oplysning man leder efter? 
 Eller når man har læst Dan Brown og kan huske al misinformationen, fordi 
man har fået en god historie… 
 Præcis. Men hvorfor skal det kun være vrøvl vi får præsenteret på 
den måde?  – Og så igen: det er et både-og. Sommetider er det bare nødven-
digt at fatte stolesædet med siddestykkerne og så blive siddende, indtil man 
har gnavet sig gennem teksten! Vi skal bare blive bedre til at bruge de læ-
ringsmetoder der er bedst i den konkrete situation.  
 Og så skal målet være oplysning og dannelse, 
og derfor er der en tredje ting jeg vil gøre i den for-
bindelse, nemlig at styrke og eksportere højskolerne. 
Målrettet. Med penge og officiel opbakning i halen, 
og pengene ville jeg tage fra forsvarsbudgettet. Eller 
jeg ville sende både drenge og piger på session og 
give dem valget mellem forsvar, samfundstjeneste 
eller et år som undervisningsassistent ude i verden, 
hvis de allerede havde været på højskole herhjemme. 
Eller også ville jeg give nogle skattefradrag til de 
virksomheder der gjorde højskoler og uddannelse til 
en del af deres CSR. – Og økonomi i det hele taget 
skal vi tale mere om lige om lidt, for man kan jo ikke 
bare grave penge op af jorden! 
 Og så vil jeg som en fjerde oplysningsting insi-
stere på at alle børn får ordentlig musikundervisning, 
så de kan lære at spille sammen med andre og opleve 
det fællesskab der er i at skabe musik sammen. Mu-
sik er kulturarv og dannelse, musik er evnen til at 
lytte i stedet for at kæfte op, og musik er en helt basal 
færdighed i at være – helt konkret – in tune og på 
bølgelængde med sine medmennesker.  

 

Højskoler 
Kold was a shoemaker’s son and was 
educated as a teacher, but he found 
himself unable to adapt to the highly 
formal educational system. Instead, he 
founded a residential school in 1851 at 
Ryslinge, where, living frugally with his 
students, he carried on most of his 
instruction orally and stressed moral 
development more than intellectual 
teachings. Many leaders of the modern 
Danish state were educated in his folk 
high schools and those modeled after 
them. The adaptations of these schools 
that eventually appeared throughout the 
world usually reflected Kold’s intensely 
personal approach to education. 

britannica.com 
September 2009 

Musik 
"Music has to be recognized as an 
... agent of social development in 
the highest sense, because it 
transmits the highest values -- 
solidarity, harmony, mutual 
compassion. And it has the ability 
to unite an entire community and to 
express sublime feelings." 

Jose Abreu 
www.ted.com 
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 Vores hjerner, vores sprog og hele vores kultur udspringer af at vores 
abeforfædre engang fik et kick ud af at hoppe og ”hue” i takt eller slå på nog-
le hule træstammer med nogle kæppe. Musik er et sprog og en kommunika-
tionsform som ligger dybt i vores gener. Det er en måde at være menneske 
på, en måde at være sammen på og en måde at skabe fællesskaber på. – Har 
du hørt om Dr. Abreu? 
 Nej. 
 Schade! – Men det har de så til gengæld i Sve-
rige, hvor han både har fået ”Den alternative Nobel-
pris” – eller Right Livelihood Award, som den egent-
lig hedder – og Polar Music Prize som har navn efter ABBA-Bennys plade-
selskab, Polar Music, fordi prisen oprindeligt blev indstiftet af Stickan An-
dersson der var ABBAs manager og også var med til at skrive nogle af deres 
numre.  
 Desuden har Abreu fået Glenn Gould-prisen 
og the TED Prize – plus formentlig en række flere. 
 Og hvad har den gode Dr. Abreu så gjort, for at 
disse svenskere og flere andre med deres mange pri-
ser således hylder ham gang på gang? Jo, han har ud-
styret børnene i Venezuelas slumkvarterer med violi-
ner. Og pauker og basuner og hvad der nu ellers hører til et symfoniorkes-
ter, og så har han undervist dem og opbygget en hel organisation som lærer 
børn og unge blandt Venezuelas fattigste at spille klassisk musik. Alt i alt 
102 ungdomssymfoniorkestre, 55 børnesymfoniorkestre og 270 musiksko-
ler. Og ved du hvad? 
 Nej? – De spiller musik? 
 Og får selvrespekt og en vej ud af slummen. Ik-
ke nødvendigvis som musikere, men som mennesker 
med en livserfaring som siger: ”Jeg kan lære, jeg kan 
spille sammen med andre, og jeg er et menneske med 
værdi!”. 
 Musik er ikke blot en gave til menneskeheden, det er roden til selve 
vores menneskelighed.  
 Og menneskehed? 
 Dén med.  
 Sport er en afart af krig der handler om at gøre andre mennesker til 
tabere. Musik skaber kun vindere, samspil og samhørighed. 
 Bortset fra al den musik man ikke kan udstå. 
 Men den er dog ikke lavet for at du ikke kan udstå den.  

For outstanding vision and work 
on behalf of our planet and its 
people. 

www.rightlivelihood.org 

The Polar Music Prize is one of 
the most prestigious and unique 
music prizes in the world, cros-
sing over musical boundaries and 
awarded to individuals, groups 
and institutions in recognition of 
exceptional achievements. 

www.polarmusicprize.org/ 

Jose Abreu, a retired economist, 
trained musician, and social 
reformer founded El Sistema ("the 
system") in 1975 based on the 
conviction that what poor Vene-
zuelan kids needed was classical 
music. 

www.ted.ocm 
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 I det hele taget skal vi satse langt mere på kunst end på kamp. Sværd-
ene skal ikke blot støbes om til plovskær, men til fløjter og saxofoner. 
 Og hvis jeg så endelig skulle nævne én konkret 
ting mere som har med oplysning og dannelse at gøre, 
så er det kondomer. Kondomer, kondomer, kondo-
mer! Og p-piller og pessarer og fri adgang til abort, 
samt den oplysning der skal til for at folk lærer at 
bruge det. Både fordi det er oplysning som man åben-
bart er nødt til at kæmpe for, fordi der stadig er mørkemænd og fordum-
melse derude som helst så at kvinder forblev uvidende om deres mulighe-
der for selv at bestemme over deres egen krop, og fordi familieplanlægning 
giver kvinderne mulighed for at gå i skole og blive både oplyste og danne-
de. Dét kan man simpelthen ikke, hvis man føder hvert eller hvert andet år!  
 Bedre familieplanlægning vil i øvrigt også med-
føre at familierne har råd til at sende de børn i skole 
som rent faktisk bliver født. – I virkeligheden – hvis vi 
skal tage min egen Malthus-fortolkning seriøst – så 
må vi jo også konstatere at den periode, hvor verden 
har oplevet størst velstandsstigning uden krig, det er 
i den periode, hvor kineserne indførte étbarns-politikken, og vi andre fik 
indført seksualundervisning, fri abort og opfandt p-pillen.  
 Så: skoler, lærere, kondomer og violiner, så spiller det! 
 I bogstaveligste forstand. Og humor. – Jeg kun-
ne give dig en lang forklaring på, hvorfor humor vir-
kelig rykker!  
 Fordi humor vælter pubertær og illegitim magt? 
 Men der er også nogle evolutionære grunde til 
at humor er vigtig og en kulturfaktor som i sig selv er 
værd at satse på. Men det må blive en anden gang, 
hvis vi skal være færdige, inden Bo kommer. 10 
 Du regner med at se mig igen? 
 Det kan man da ikke udelukke! – Jeg kan selvfølgelig heller ikke vide, 
om du har fået mere end nok! 
 Det må tiden jo vise! 
 Sandt. 

                                                 
10 PS: Faktisk i Knallhatt’s computer vi fant en text om humor som er nästen klar til publication. Osse denne 
text er et funny baade-og: paa den ene side den er en straight teoretisk exploration a menskets hjerne og 
humorns väsen, paa den andn side den vidner om en forfatter som har self experience med og skrive humor, 
og som kender humorn som haandvärk, hva der normalt er ikk mange humorforsker der gör. 

Familieplanlægning 
THE Catholic church is spreading the 
claim that condoms have holes in 
them that allow HIV through. This 
information is discouraging people in 
developing countries from using 
condoms, greatly increasing their 
chances of contracting the virus. (…) 

In developing countries the church 
often tries to use its influence to block 
both sex education and access to 
contraceptives. In Kenya, where 
around a third of people are Catholic 
and a fifth HIV-positive, it has publicly 
burned condoms. 

New Scientist 
11 October 2003 

Humor 
 
Are jokes part of hope? 
Absolutely! Humour is the first 
cousin of hope. I even suggested 
to President Pöttering that after 
the European Year for Inter-
cultural Dialogue he might try a 
European Year of Humour.   
I was only joking! 

Jonathan Sacks 
europarl.europa.eu 
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 Vi talte om metanarrativer og værdier før, og 
en anden ting vi er nødt til at anskaffe globalt, hvis vi 
ønsker at fortsætte vores egen eksistens, det er netop 
nye metanarrativer. – Kan du huske Musashi som vi 
talte om i onsdags? 
 Han var samurai? – Og pointen med historien var…? 
 I modsætning til dét folk lægger vægt på hos Jesus og Muhammed? 
 Han var ikke perfekt. Han var en mand med hang 
til krig, og som gerne ville være en helt, men pointen med 
historien var at hans egentlige kamp var en indre kamp, og 
at han udviklede sig i løbet af historien – en kamp for at 
blive et dannet menneske! 
 I den japanske 1500-tals-udgave. Men under al-
le omstændigheder skete det i dialog med en lærer, og 
det var ikke ”den alvidende lærer” der var hovedper-
sonen, det var eleven! Hans egentlige rejse var en in-
dre rejse der først og fremmest handlede om selvkon-
trol. Dernæst havde historien den pointe at han ikke 
kunne være noget for andre, uden at de også var noget for ham. Han var 
altså ikke – ligesom John Wayne og Jesus – en ener der trådte ind i historien, 
ændrede verdens gang og trådte ud af den igen – uden selv at være blevet 
påvirket. Han var selv en reel del af den verden han forsøgte at påvirke. Og 
nok så vigtigt: synsvinklen i heltehistorien lå hos et fejlbarligt menneske. 
Det var hans hjælp til selvhjælp der var historiens egentlige pointe.  
 I stedet for som det vestlige metanarrativ, hvor helte-
historien fortælles med de umælende og ubehjælpsomme 
mennesker som synsvinkel, og hvor der så kommer en al-
mægtig figur udefra og ændrer på uretfærdigheden? 
 Den messianske helt i den monoteistiske kultur 
behøver ikke at lytte til andre end sig selv, for han er jo ufejlbarlig, og det 
betyder desværre også at vi andre ikke må tvivle på ham. Oh, skræk! hvis vi 
begyndte at stille spørgsmål! 
 Vi har med andre ord behov for en ny helte-
type! Hvis vi overhovedet skal have ”helte”. Vi er 
simpelthen nødt til at smide Jesus og Muhammed og 
John Wayne og Harry Potter i skammekrogen og kun 
tage dem frem, når de kan opføre sig ordentligt, og 
så må vi tage os sammen og fortælle nogle nye histo-
rier om voksne mennesker der løser problemer i kraft 

 

Nye mytologier og 
nye helte 

Den romantiske helt er også ”fatal”, 
fordi hans magt til det onde vokser, når 
han vokser i kraft og geni. 

Albert Camus 
Oprøreren, 1951 

Given all that we know about empathy 
in animals, why do so many persist in 
seeing ours as a dog-eat-dog world? 
(Frans) de Waal chalks it up to what 
he calls "macho origin myths", which 
insist that "our species has been 
waging war for as long as it has been 
around". 
But humans have shown empathy for 
as long as we've been around too. 
Even if our animal brethren were as 
violent as some think they are, that 
wouldn't mean that we are as well, or 
that we ought to be. Such thinking 
suffers from the naturalistic fallacy that 
just because things are a certain way, 
that's the way they should be. (…) 

Primatologist Robert Sussman and 
colleagues have shown, for instance, 
that the vast majority of social inter-
actions in a wide variety of monkeys 
are affiliative rather than agonistic or 
divisive. 

As we study more species in situations 
where they can show us who they 
really are we'll likely see that caring for 
those in need is more prevalent than 
many think. There's ample evidence 
that the "age of empathy" has been 
with us for a long time but has been 
overshadowed by the prevalence of 
the competitive paradigm. Maybe it's a 
paradigm we cling to as a sort of 
biological excuse. The truth is, it's not 
a dog-eat-dog world after all, because 
dogs don't eat other dogs. 

Marc Bekoff 
New Scientist 

12 September 2009 
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af at de bliver klogere i interaktion med andre mennesker og verden! 
 Det andet hører en pubertær eller barnlig verden til? 
 De gamle metanarrativer fortæller os at vi er afmægtige, og at vi bare 
skal sætte os undseelige på vores flade røv i støvet og afvente Dalai Lamas 
eller Obamas indtræden i børneværelset, og så skal det nok gå godt alt sam-
men! Det er jo utåleligt! Jeg kan ikke holde det ud! 
 Du vil have demokratisk engagement? 
 Og jeg vil have historier der fortæller at det er sådan vi løser vores 
problemer! Nye metanarrativer, nu! 
 Yes, we can! 
 Yes, we can, for helvede! – Gudskelov er det ik-
ke Obama der har opfundet sloganet, det stammer oprindeligt fra United 
Farm Workers der havde det som slogan tilbage i 70’erne. Derfor var slo-
ganet også oprindeligt på spansk, fordi farm workers i USA for det meste er 
hispanics. 
 Homo Liquens på den ufede måde? 
 Dét skal jeg lige love for! 
 Messiasmyten dyrker vores uduelighed, og det må simpelthen være 
slut! Vi skal selv tage os sammen, og dét har vi brug for nogle historier til at 
komme i gang med. Historier der taler til vores følelser og stenalderhjerner 
og giver os nogle værktøjer til at sikre det åbne, demokratiske samfund i 
stedet for at hylde den perfekte fører og/eller den eneste sandhed. 
 Det har ligesom givet rigeligt med problemer? 
 Det behøver vi ikke at gentage. Tværtimod er det på tide at vi begyn-
der at italesætte ledere som mennesker med fejl og mangler.   
 En anden ting vi behøver nye metanarrativer 
om, har vi sådan set allerede været inde på, og det er 
at vi er én menneskehed, at vi er fælles om den klode 
der er, og at der kun er én klode at være fælles på.  
 Jeg ved ikke, hvordan den historie præcis skal 
fortælles, men det ville unægtelig være mere konstrukt-
ivt end at vi konstant render rundt og bilder hinan-
den ind at nogle af os har mere ret til kloden og den 
plads der er på den, end andre. 
 Det sjove ved det er jo i øvrigt at vi faktisk alle-
rede har historien som en integreret del af verdenslit-
teraturen! Første Mosebog åbner med den: alle mennesker nedstammer fra 
det samme lettere forslugne ægtepar, hvoraf fruen i huset taler med reptiler. 
De er desuden begge skabt i den samme Guds billede, og historien begyn-

Si, se puede! 

Nye mytologier om 
en fælles 

menneskehed 

Comparative mythologist Joseph 
Campbell argued that we are in need 
of a new kind of myth for the 
modern age. We are indeed, but 
maybe we don’t need to dispense 
with the old ones altogether. We 
only need to experience them in 
modern, recapitulated terms. 
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der i dét øjeblik begge personer har valgt at blive klogere. Dernæst får de at 
vide at fra nu af må de lære at klare sig selv, og så skal de i øvrigt passe på 
både jorden og de planter og dyr der er på den. – Det er ganske vist ikke en 
mytologi som hele menneskeheden er fælles om, men det behøver det jo 
heller ikke at være. 2,1 milliarder kristne, 1,3 milliarder muslimer og 15-16 
millioner jøder er dog en betydelig delmængde.  
 Det er bare os der vælger at overse historien? 
 Eller at tolke den som den ultimative umyn-
diggørelse, fordi vi efter at de har spist æblet den dag 
i dag – ifølge Augustins udlægning – ikke er i stand 
til at undlade at synde og påtage os ansvaret for vo-
res egne handlinger. Og så bruger vi i øvrigt på hver 
vores måde de efterfølgende historier i samme bog til 
at sige at alle de andre der læser bogen anderledes 
end os selv, har misforstået den. – Det er sgu da idiotisk! 
 Vi skal have et globalt metanarrativ med andre ord? 
 Gerne flere! 
 Og hvis vi endelig skal have enkeltpersoner som 
”helte*, så skal vi have et nyt mandeideal. Smadre-
idioten må vi simpelthen holde op med at dyrke! Det 
være sig Rambo-typen eller finanssvindlerne, hvor 
underholdende de end måtte være. Vi skal have nog-
le ordentlige rollemodeller som er det værd, når vi 
bruger vores tid og interesse på dem. For selvfølgelig 
skal vi have nogle rollemodeller, og vi skal også kun-
ne fortælle historier om dem. 
 Det er både filmindustrien og nyhedsmedierne du tænker på? 
 Og computerspil og hvad der nu ellers kommer af sjove ting i fremti-
den. Eneren der har ”ret” til at smadre alt på sin vej, må simpelthen have 
konkurrence fra ordentlige mænd der ikke efterlader sig et langt spor af 
død og ødelæggelse, men som bygger ting op. Vi har brug for historier om 
mænd – og kvinder! – der kan tænke og tvivle og træffe kloge valg der gør 
andre menneskers liv bedre. 
 Dr. Abreu? 
 Blandt andre. Nelson Mandela, Ghandi, ham der startede Læger 
Uden Grænser – ikke at jeg kan huske, hvad han hedder, men han er da en 
kandidat. 
 Bill Gates – talte vi ikke om ham i går? 
 Jo. – Og så blev det kun mænd igen alligevel. – Hende iraneren der fik  

Just as a child only fully experiences 
his parents’ confusion and despair 
when he has a child of his own, we 
can only come to understand the 
apparent failings of our gods when 
we experience godlike character-
istics of our own. 

Playing the Future 
Douglas Rushkoff, 1996 

Nye mytologier og et 
nyt mandeideal 

The heroic element in gangsterism, I 
think deserves little appreciation. But 
we should admire Captain Scott and 
his party, and if possible even more, 
the heroes of X-ray or of Yellow Fever 
research; and certainly those who 
defend freedom. 

The Open Society and its Enemies 
Karl Popper, 1945 
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Nobelprisen og som jeg heller ikke kan huske, hvad 
hedder. Og Aung San Suu Kyi. 
 Det er hende i Burma? 
  Som stadig er i husarrest og har familien i 
England. 
 Dét vi har brug for, er voksne mennesker der kan se sig selv og deres 
handlinger udefra. Og det gælder ikke blot de historier vi fortæller, det gæl-
der også de folk som vi så udnævner til ledere, for selvfølgelig skal vi have 
ledere. 
 Behøver vi dét? 
 Ja, det gør vi faktisk. Og dét er der ikke noget 
ondt i som sådan, spørgsmålet er bare, hvad vi mener 
med en leder: Er det en der dikterer, hvordan tingene 
skal være og kører et eller andet magt-freak show, 
eller er det en visionær person der kan gå foran i en 
udvikling og lede og fordele opgaverne, så alle føler 
at de bidrager med noget nyttigt og godt? 
 Det kommer simpelthen an på, hvordan vi definerer begrebet? 
 Og dét bestemmer vi jo selv. Vi kan simpelthen vælge, hvad det er vi 
taler om, når vi taler om at være leder. 
 Men vi slipper aldrig af med det? 
 Du kan også definere lederen som et knude-
punkt i stedet for en leder. ”Leder” associerer til en 
magtpyramide, hvor én sidder i toppen og har det 
sidste ord. – Det vil et knudepunkt som regel også 
have, men det er af andre årsager. Et Knudepunkt er 
kun knudepunkt, hvis vedkommende selv har for-
mået at placere sig i den position. For hvis vedkom-
mende ikke kan dét, så går alle de uformelle forbindelser uden om vedkom-
mende, og så er der ingen der hører efter, hvad han siger, medmindre de 
bliver truet eller presset til det. En ”demokratisk” leder med legitimitet har 
sin position qua mange menneskers tillid. – Mange mennesker kan tage fejl, 
og folk kan få tillid til de forkerte, men dét er jo så som regel netop de lede-
re der dyrker den pubertære magt, ikke den voksne. 
 Der bygger på gensidighed og at kunne se sig selv 
udefra? 
 Og med at se sig selv udefra mener vi jo så net-
op ikke at stå og se sig i et spejl og nyde sig selv og 
sin fine uniform med skrårem, men at kunne se sin 

 

The Nobel Peace Prize 1991 
for her non-violent struggle for 
democracy and human rights 
Aung San Suu Kyi  

nobelprize.org 

Nye ledere 
EVER wondered why the pundits who 
failed to predict the current economic 
crisis are still being paid for their 
opinions? It's a consequence of the 
way human psychology works in a free 
market, according to a study of how 
people's self-confidence affects the 
way others respond to their advice. 

The research, by Don Moore of 
Carnegie Mellon University in 
Pittsburgh, Pennsylvania, shows that 
we prefer advice from a confident 
source, even to the point that we are 
willing to forgive a poor track record. 
Moore argues that in competitive 
situations, this can drive those offering 
advice to increasingly exaggerate how 
sure they are. And it spells bad news 
for scientists who try to be honest 
about gaps in their knowledge. 

With complex but politicised subjects 
such as global warming, for example, 
scientific experts who stress 
uncertainties lose out to activists or 
lobbyists with a more emphatic 
message. 
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adfærd og sine handlinger udefra og med andre menneskers øjne og også at 
kunne handle efter, hvad der gavner alle de andre som kigger på én. 
 Men i virkeligheden er det jo slet ikke en ny 
type leder vi skal have, det er os selv der skal ændre 
holdning til ledelse. Vi skal lede efter noget andet i de 
personer vi gerne vil have til at gå i spidsen. Og en af 
de ting som vi blandt andet skal til at lede efter, det 
er villigheden til at udstille sin tvivl. Skråsikre ledere 
er noget af det farligste der findes, og ironisk nok, så er vores stenalder-
hjerner indrettet til at fæste større tillid til beslutsomme idioter end til 
eftertænksomme genier. Tvivl gør os usikre, og derfor foretrækker vi de 
skråsikre, stort set ligegyldigt hvor fjollet de ter sig. Vi er simpelhen bygget 
til at labbe skråsikkerhed i os og se det som et tegn på styrke og visdom, 
hvorimod vi automatisk føler os utrygge ved andre mennesker der virker 
usikre. 
 Selvom det måske i virkeligheden er de sidste der træffer de klogeste beslut-
ninger, fordi det er dem der tænker sig om? 
 Faren ved at tænke sig om er jo at man kan 
komme i tvivl, og tvivl opfatter vi instinktivt som en 
svaghed. 
 Mens du opfatter det som en styrke? 
 Men mig har de jo også lukket inde, og jeg har ikke fået lov at slippe 
ud, før min voksne søn stillede sig til rådighed som anstandsdame og love-
de at købe mad og aviser og anden hyggelig adspredelse til mig, inden jeg 
skulle hjem. 
 Til trods for at det går imod vores instinkter, så vil jeg nu alligevel in-
sistere på at vi skal til at vælge politikere der italesætter deres utilstrække-
lighed i stedet for at føre sig frem som ”det sikre valg”. Sandsynligheden 
taler under alle omstændigheder for at det er de førstnævnte der er til at 
stole på. Og den slags politikere kunne vi måske godt trænge til nogle flere 
af. 
 Det kræver ligesom bare en hel del af os andre, eller hvad? 
 Faktisk er det et helt metanarrativ vi skal til at 
ændre. Hvis man overhovedet kan kalde det et meta-
narrativ. Det er snarere selve grundskabelonen for 
alt, hvad vi tænker og forstår der skal ændres: vi skal 
lære at tænke både-og, selv på det allermest funda-
mentale plan. 
 Vi skal væk fra det binære enten-eller? 

So if honest advice risks being 
ignored, what is a responsible 
scientific adviser to do? "It's an 
excellent question, and I'm not sure 
that I have a great answer," says 
Moore. 

New Scientist 
10 June 2009 

En af de sædvanlige fejlslutninger er 
denne: fordi nogen er sand og oprigtig 
mod os, så siger han sandheden. 

Friedrich Nietzsche 
Menneskeligt, alt for menneskeligt, 1878 

Både-og 
Der findes to slags sandheder: 
trivialiteter, hvor det modsatte er 
åbenbart urimeligt, og dybe 
sandheder, som kendetegnes ved, at 
deres modsætning også er en dyb 
sandhed.. 

Niels Bohr 
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 Vi skal i hvert fald kun have det som ét alternativ blandt flere.  
 Vi skal være bedre til at se tingene fra mere end vores egen synsvin-
kel, og vi skal som sagt turde tvivle. 
 ”Kvantefysikken er naturen der tvivler” – var det ikke sådan du sagde? 
 Jo. Hvilket selvfølgelig er noget vås at sige, for selvfølgelig har atomer 
og partikler ikke ”tvivl”. Men det er et godt billede, og kvantefysikkens ”bå-
de-og’er” er ét af de nye metanarrativer som vi har så hårdt brug for.  
 ”Bohr er stor, og Cornelius Magunssen er hans profet”? 
 Den er god med dig! 
 Vi er nødt til at lære at håndtere dilemmaer og komplekse problem-
stillinger, og det kan vi kun, hvis vi supplerer enten-eller’et med et både-og. 
 Men med til vores farvel til enten-eller’et som enerådende metanarra-
tiv hører også erkendelsen af at vi måske nok kan sigte efter det perfekte, 
men at vi kun yderst sjældent vil nå det. Verden vil altid være fuld af fejl, 
men vi kan måske opnå det næsten perfekte, og vi kan i hvert fald opnå det 
mere perfekte. Og dét er også ok! Tænker vi enten-eller, og vil vi gerne opnå 
det absolut perfekte, så er alt dét som ikke er 100 procent perfekt, forkert, og 
den tankegang skaber fundamentalisme og fanatisme. 
 Fordi der ikke bliver plads til fejl? 
 Det perfekte er farligt. Idéen om det perfekte er farlig, for hvis vi insi-
sterer på det – vi er ovre i Platon-skuffen her – så vil vi ikke tolerere dét der 
afviger fra det. Så er kun det 100 procent perfekte godt nok. Men mennesker 
er ikke perfekte, og vi bliver det heller aldrig. Desuden: shit happens! Der 
sker uheld og fejl, der er tilfældigheder som obstruerer alle vores fine pla-
ner, og dét er vi nødt til ikke blot at acceptere men også at indrette os på.  
 Du taler om fuzzy logic, i virkeligheden? 
 Præcis. Fuzzy logic er et af de både-og’er vi er nødt til at lære at hånd-
tere: rigtigt og forkert; godt og skidt befinder sig på en skala. Noget er mere 
perfekt end andet. Det mere perfekte er selvfølgelig bedre end dét som må-
ske ligefrem er dårligt, men fuzzy logic frem for det binære enten-eller giver 
en rummelighed for afvigelser, uden at man behøver gå i panik eller at insi-
stere på at slagte dem der afviger. 
 Vi skal i stedet lære at sige ”hvor uperfekt kan vi tåle at det her bliver”? 
 Og når vi taler om atomkraftværker og narkose og den slags, så vil jeg 
selvfølgelig foretrække at vi betjener os af et enten-eller der siger at her skal 
det være 100 procent, for mindre kan ikke gøre det! 
 Så det er ikke bare en omgang værdirelativisme? 
 Nej, for selvfølgelig er der værdier som er absolut bedre end andre. 
Livet er bedre end døden. Kærlighed er bedre end had. Samhørighed og 
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livsfylde er bedre end fjendskab og nihilisme. Men vi skal kunne håndtere 
spørgsmålet ”Hvor meget vil jeg tillade verden at afvige fra disse værdier, 
når den alligevel aldrig bliver perfekt?”. Ikke for at slække på kravene, men 
for at kunne leve med hinanden, sådan som tingene nu engang falder ud. – 
Det giver i øvrigt også langt bedre muligheder for at prioritere, hvad der er 
vigtigt. Dels kan man sige at noget er vigtigere end andet, men man kan 
også opveje, hvor det vil gøre den største forskel at gøre en indsats.  
 Plus at hvis man ser det hele i sammenhæng og ser verden som en proces, så 
må man vel også bedre kunne lade ting ligge, mens man tager sig af noget andet 
imens? – Frem for, hvis man skulle ”gøre alle børnehaver perfekte”, inden man 
kunne gøre alle plejehjem ”perfekte”. 
 Hvilket i praksis er dét vi allerede gør, for uanset om vi tolker verden 
som en proces eller ej, så er den jo en proces. Men fordi vi er vant til at tæn-
ke i enten-eller, så ser vi det bare ikke som fuldgyldige løsninger, før alle 
vuggestuer, skoler, plejehjem og hele resten af den offentlige sektor også er 
målt og vejet og ”færdige”. Men dét er der aldrig noget af det der bliver, og 
det kan vi lige så godt indstille os på. 
 Så erkendelsen af at verden aldrig bliver perfekt – og også ville være 
et rædsomt kedeligt sted at opholde sig, hvis den blev det! – er ét af de bå-
de-og’er vi er nødt til at tage til os: verden vil altid være både god og skidt, 
og dét skal vi være glade for! Og så skal vi selvfølgelig fokusere på at få løst 
de værste – de virkelig slemme – problemer mest muligt først.  
 I det hele taget er vi nødt til at acceptere – hvis ikke ligefrem omfavne 
– både-og’et i ufatteligt mange sammenhænge, hvor vi har været vant til at 
tænke enten-eller. Der er hele karrierer der har gået ud på at benægte og be-
kæmpe et enten og samtidig fremhæve et eller. – Er vi styret af arv eller mil-
jø, for eksempel? 
 Både-og, vel? 
 Præcis. – Er ”det sande menneske” krop eller sjæl? 
 Både-og. – Skal økonomien være socialistisk eller liberalistisk? 
 Både-og. Tryghed og frihed, samme både-og. Det ene er ikke noget 
reelt uden det andet. 
 Individ og samfund? De hænger også sammen? 
 For meget af det ene og for lidt af det andet, så er den gal. – Du og jeg, 
vi er kun noget i kraft af hinanden. Vi dannes i spejlingen i andre menne-
sker. Vi skaber vores identitet gennem mødet med andre, og vi kan kun hol-
de os selv og livet ud, når vi har nære relationer. 
 Vi består af både-og? 
 Man kunne sågar vægle at se Kierkegaard og Hegel som et både-og; 
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eksistentiel vælgen og ”essensen omme bag det hele som styrer verden” 
– vores løsrevne refleksions frie vilje og verdens slagne gang som vi er un-
derlagt. 
 Uanset om vi vil det eller ej? 
 Den dobbelthed, eller det spændingsfelt er en af de ting der er unikt 
menneskelig. Aberne ligger bare under for processerne, vi andre kan vælge, 
hvordan vi lader os være underlagt de processer som styrer det hele. – Vi 
står i os selv i et dialektisk forhold til processerne: vi er både en del af dem 
og ikke en del af dem, vi er både underlagt dem og kan sætte os ud over 
dem. Vi kan vælge dem eller ikke-vælge dem, men vi vil altid være en del af 
dem. Spørgsmålet er kun: Hvordan? 
 Der er lige noget at tænke over dér! 
 Det gav ikke mening? 
 Lad mig sige det sådan her: det får lov at befinde sig ude i mit intuitive klar-
overhedspotentiale et stykke tid endnu. Eventuelt til jeg har hørt optagelsen et par 
gange. 
 Lyder klogt. 
 Men der, hvor vi for alvor kan bruge både-og’et, er i konfliktløsning. 
– Sommetider er der vitterlig tale om entydig uretfærdighed, og så skal vi 
dømme efter et enten-eller. Men ofte er der jo to sider af en sag, og så skal vi 
være langt bedre til at håndtere den kompleksitet som dét indebærer. 
 Du talte om mægling på et tidspunkt? – Var det i går? 
 Det føles ikke som i går. Jeg tror snarere det var i onsdags. Men det er 
heller ikke så afgørende. Det afgørende er at vi går efter at skabe løsninger i 
stedet for sejre, når vi ryger i totterne på hinanden. At vi ikke går efter at ska-
be vindere og tabere, binære enten-eller-resultater, men efter at skabe aftaler, 
hvor begge parter kan leve med resultatet. – Og hvis de ikke kan det umid-
delbart, så må vi i det mindste gøre resultatet lige uspiseligt for begge par-
ter, så de ikke kan klage over at modparten fik det som han ville have det. 
 Et ”hverken-eller” i virkeligheden? 
 Både-og’et har sine begrænsninger, og sommetider er dét det bedste 
det kan blive til.  
 En af de situationer, hvor mæglingen pr. definition ikke fungerer, er 
jo for eksempel der, hvor den ene part er psykopat. Mægling fungerer kun, 
når begge parter er udstyret med et minimum af empati og forhandlings-
vilje. Hvis man ikke kan identificere sig med andres følelser og eventuelt 
skamme sig over at man har gjort noget dumt, så findes der ingen mæg-
lingsmulighed, så vil det kun være at udsætte ikke-psykopaten for yderlig-
ere ydmygelse, og dét går naturligvis ikke.  
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 Men så er der stadig muligheden for god gammeldags enten-eller-domsafsig-
else i byretten? 
 Eller hvor det nu hører hjemme. 
 Dét som jeg gerne vil frem til med det her både-og – og ikke mindst 
dét enten-eller som så totalt styrer vores tankemåder i dag – det er at para-
digmeskiftet er konkret og nødvendigt. Enten-eller’et styrer vores tanker og 
løsningsmuligheder, og det forhindrer os i at finde nye løsninger på både 
nye og gamle problemer.  
 Specielt ét sted sætter enten-eller’et i den grad 
dagsordenen og påvirker millioner af menneskers liv 
hver dag, samtidig med at det gør det så godt som 
umuligt at bryde ud af vanetænkningen, og det er 
konflikten mellem israelere og palæstinensere. Det er 
desuden en konflikt som ikke blot går ud over de in-
volverede parter, men som også splitter resten af ver-
den og suger opmærksomhed og energi væk fra alle mulige andre konflik-
ter rundt omkring i fuldstændigt urimeligt omfang. Det er simpelthen spild 
af menneskeliv og tid og ressourcer at vi ikke får skovlen under den kon-
flikt, og der er kun én vej frem: Vi skal tænke i både-og, ikke enten-eller.  
 Israelerne og palæstinenserne skal tænke fuzzy logic? 
 Måske ikke så meget israelerne og palæstinenserne, for det er for-
mentlig mere end det er rimeligt at forlange af dem, når begge folk er så 
nedslidte af konflikten som de er. Men alle vi andre. Alle os der reelt ikke 
har noget i klemme i konflikten, men som kloger os på den i tide og utide. 
Vi kan kun være med til at løse konflikten ved ikke at vælge side; ved ikke 
at sige enten den ene eller den anden har ret eller begår fejl. Vi kan kun bi-
drage til en løsning ved at insistere på at vælge og støtte begge sider. Uden 
slinger i valsen. 
 I stedet for at lede efter en vinder og en taber – eller hvad skal man sige; en 
synder og et offer? 
 Eller en helt og en skurk. For de findes ikke. – Selvfølgelig findes der 
individer som opfører sig bedre end andre, og nogle der er nogle modbyde-
lige sataner. Men punkt ét løser det ikke konflikten at vi andre vælger side, 
punkt to har den kørt så længe med så mange forbrydelser foretaget fra 
begge sider, at det simplethen ikke længere er fair at sige at den ene part er 
kategorisk bedre end den anden. 
 Det er bare ikke sådan vi er vant til at tænke, og det er stort set umu-
ligt ikke at ville tilskrive den ene eller den anden part større eller mindre 
lidelse end den anden. Eller større eller mindre forbrydelser end den anden. 

Israel og Palæstina 
Mellem Israel og palæstinenserne 
er det sådan, at der kun er en 
varig løsning, hvis begge parter 
ender som utilfredse. Så er der 
ramt rigtigt. 

Bent Melchior 
kristeligt-dagblad.dk 

23. juni 2009 
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– Og nu vil jeg faktisk ikke engang høre, hvem af de to du umiddelbart ple-
jer at fatte sympati for. For jeg vil slet ikke vide det. 
 Men det er godt nok svært at lade være! 
 Ja. For sådan er vi vant til at tænke! Og vi er vant til at belønne hinan-
den for at tænke sådan. Vi er vant til at give social anseelse og applaus til 
den der kan stille sig op og sige ”dem og dem er gode, dem og dem er on-
de!”. Vi plejer sågar at vælge dem som ministre og præsidenter! 
 Dét var en fin og effektiv måde at dele verden op på, dengang det og-
så var ”OK” at drage i krig og myrde og plyndre, og indtil vi alle sammen 
fik billeder hjem i dagligstuen af forbrydelserne rundt omkring. Men nu har 
vi billederne hjemme i dagligstuen, og når vi ikke selv er involveret i den 
konflikt vi ser billederne fra, så er det ikke fjenden der ligger livløs i vejsi-
den med blod i ansigtet. Så er det et medmenneske, og det rører os, og vi 
væmmes. For sådan er det at være menneske. Desuden har vi et globalt 
samfund der skal bygges op, og så kan der ikke være plads til hverken et-
niske mord, land-napping eller selvmordsbomber, og vi kan heller ikke 
længere dele mennesker op i skurke og engle. Det hører fortiden til. – Talte 
vi om Machiavelli i onsdags? 
 Vi har talt om ham på et tidspunkt, i hvert fald. 
 Hans magttænkning hører fortiden til. Fordi hans verdensbillede ikke 
kender til globalisering, og fordi hans tid ikke kunne drømme om at huma-
nisme skulle være en værdi. Af gode grunde tager han heller højde for mas-
semedier eller folkestemningen i de lande der ikke er involverede i de 
konflikter der rundsendes billeder fra.  
 Et af de ældste magtværktøjer er del-og-hersk-politikken. Men selv dén 
nytter ikke længere. Palæstina er delt i Gaza og Vestbreden, palæstinenser-
ne er splittede i Hamas og Fatah, men israelerne hersker ikke af den grund. 
Det er meget muligt at de har den militære magt over en stor del af området, 
men de har slet ikke magt i den betydning du kan læse om det hos Machia-
velli. Og hvorfor har de ikke dét? Fordi de hverken har ønske om eller mulig-
hed for at slå så mange palæstinensere ihjel som det ville kræve efter Machia-
vellis hoved. For verden har faktisk forandret sig! Dels er Israel et demokrati 
med en befolkning der ikke ville finde sig i det og soldater der ikke ville ud-
føre det, dels kigger hele verden med. – Det gamle enten-eller dur ikke. 
 Del-og-hersk-enten-eller’et? 
 For det forudsatte skruppelløse tyranner der var ligeglade med andre 
mennesker, og at der ikke var medborgere og en tredjepart der kunne sige: 
”Hov, hov!”  
 Så ind med både-og, og så er der fred i Mellemøsten? 
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 Så kan der blive startet en fredsproces i Mellemøsten.  
 At palæstinensere og israelere måske ikke har overskuddet til at sætte 
sig ud over enten-eller’et i den situation de nu befinder sig i, og i stedet si-
ger ”enten er det os, eller også er det dem” og hver især insisterer på deres 
egen uskyld og fortræffelighed, det kan man ikke fortænke dem i. For dét er 
begge folk for sårede og bange til.   
 Men vi andre kan give dem de rammer der gør 
at de kan nærme sig et forhandlingsbord, og de ram-
mer handler om at vi anerkender begge parter og ik-
ke vælger side. At vi siger både-og, ikke enten-eller. 
At vi insisterer klart og utvetydigt på begge parters 
ret til at have et sted at være, bag trygge grænser.  
 Vi må ikke bidrage til at den ene part føler sig 
utryg i vores selskab og lader være med at lytte, fordi vi på forhånd har 
kaldt dem skurke. Alle vi der ikke har en aktie i konflikten, vi bidrager kun 
til at trække den ud ved at vælge side, for det gør at den part som vi peger 
fingre ad, lukker i og vender os ryggen. – Og med god grund! 
 Men du må da indrømme at Pa… 
 Jap-ap-ap-ap-ap! Jeg vil ikke høre noget! Ikke noget ”Men du må 
da...” som kun peger i den ene retning! Du må styre dig, må du! Hvis du, 
der sidder heroppe i lille fredelige smørhulsdanmark, ikke engang kan styre 
dig, hvordan skulle israelere og palæstinensere så kunne? De har mistet liv 
og lemmer og pårørende og jord og frihed og land, og vi forlanger af dem at 
de skal finde fred med hinanden. 
 Så jeg skal bare fuldstændigt ignorere at Isra… 
 Jap! Du må vente til der er to suveræne nationer side om side, og til 
der har hersket fred mellem dem i en generations tid. Derefter kan vi lade 
historikerne grave uhumskhederne frem. Men indtil da kan du kun gøre 
tingene værre ved at vælge side! 
 Men dét er jo ikke fair! 
 Jo, det er fair! Det er så fair som det kan blive, hvis der skal være fred 
og skabes en varig løsning. Absolut fair findes ikke længere i den konflikt. 
Der findes mere fair og mindre fair, og lige nu er det mest fair at lade være 
med at vælge side. Overhovedet. Period! 
 Begge folk er flygtninge, begge folk har krav på sikkerhed, begge folk 
har opført sig utilstedeligt, begge folk har gjort brug af terror, begge folk har 
kørt smædekampagner mod de andre, begge folk er fyldt med fordomme, 
begge folk har religiøse fanatikere som sætter dagsordenen, begge folk an-
ser landet for helligt, begge folk argumenterer med at ”de andre forstår kun 

Det 20. århundredes revolution har 
vilkårligt og med henblik på uhyre 
erobringer skilt to uadskillelige 
begreber fra hinanden. Den absolutte 
frihed er en hån mod retfærdigheden. 
Den absolutte retfærdighed fornægter 
friheden. Hvis de skal blive frugtbare, 
må begge begreber gensidigt finde 
deres grænser over for hinanden 

Albert Camus 
Oprøreren, 1951 
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magt”, begge har en opposition, begge folk har både intellektuelle og bed-
stemødre der vil det anderledes, begge folk har brug for anerkendelse, beg-
ge folk har krav på et sted at være, begge folk har ret til at se deres børn 
vokse op i tryghed, begge folk… du kan stort set fortsætte i det uendelige. 
De ligner jo hinanden, kvindemenneske!  
 Ja, der er forskel på deres metoder, ja, der er forskel på nogle konkrete 
situationer, men dybest set, så kommer konflikten kun nærmere en løsning, 
hvis alle vi velmenende bøvehoveder uden for selve Israel og Palæstina gi-
der gøre de stakkels mennesker det hele handler om, den tjeneste at vi ikke 
udpeger den ene af dem som skurke og den anden for ofre, for vi får kun 
det modsatte af dét vi gerne vil have, ud af det.  
 Fordi de vender os ryggen? 
 Der er ingen af dem der er klar til at påtage sig skyld. Der er ingen af 
dem der er klar til at blotte sig og give indrømmelser – ikke medmindre de 
er 3.399 procent sikre på at de ikke bliver bondefanget af omverdenen og 
snydt ind i en aftale, hvor vi tager røven på dem og ender med at hænge 
dem ud som forbryderne.  
 Der er desværre heller ingen af dem der har overskuddet til at gå i 
front med et aftaleudspil der – selv uden at angive grænsedragning – rent 
principielt anerkender modpartens ubetingede ret til at eksistere som folk 
og som stat. Men sandsynligheden taler for at den af de to der gør dét først, 
også vil være den der kommer til at gå over i historiebøgerne som ”vinde-
ren”, hvis man overhovedet kan tale om sådan en. Jeg vil hellere sige: den 
der principielt anerkender den anden part uden forbehold først og indstiller 
volden først, vil også være den der skal leve med den mindste skam i læng-
den. Og skammen vil de komme til at leve med. Begge parter. Jo værre de 
fortsætter, desto længere skal de leve med den.  
 Desværre er der faktisk ét punkt, hvor de to folk står totalt ulige, og 
dét er i forhold til historien. Palæstinenserne har ikke meget historie at have 
deres identitet som folk i. Israelerne har over 3.000 års historie som de kan 
vise frem med stolthed. Der har aldrig været en palæstinensisk stat eller et 
palæstinensisk folk som sådan. Der har været arabiske muslimer og kristne 
samt jøder der boede i landområdet Palæstina, men som selvstændig grup-
pe uafhængigt af de øvrige arabere har palæstinenserne kun haft en selv-
stændig historie siden 1948, og dét er der desværre ikke meget metanarrativ 
i. Specielt fordi palæstinenserne har lidt så mange nederlag. 
 Der ligger med andre ord en kæmpe opgave i at de skaber sig en selv-
forståelse som folk, uden at det behøver gå via et israelsk blodbad.  
 For det er reelt sådan alle andre folk er blevet til? Ved at slå naboerne ihjel? 
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 Inklusive jøderne i oldtiden, inklusive romerne, perserne, vikingerne, 
muslimerne, mongolerne, svenskerne, englænderne, amerikanerne, fransk-
mændene, danskerne, tyskerne, japanerne, kineserne og alle mulige andre. 
Måske lige med undtagelse af for eksempel nordmændene og islændingene 
i nyere tid. Men de af os der har blod på hænderne, er kommet videre og er 
blevet voksne, vi skammer os. Med Tyskland i spidsen.  
 Så spørgsmålet er: Kan palæstinenserne ”bryde forbandelsen” og ska-
be et metanarrativ om dem selv der ikke er voldeligt og pubertært, men 
langsigtet og voksent? Kan de vise vejen for en ny tid ved at skabe en fælles 
folkelig fortælling om tilblivelsen af Palæstina som ikke inkluderer myrde-
rier som dét der skabte dem som folk?  
 Jøderne kunne ikke. Danskerne kunne ikke. Amerikanerne kunne 
ikke. Det er undtagelsen blandt jordens folk at den historie der binder dem 
sammen, ikke iscenesætter dem som nogle allerhelvedes banditter. For så-
dan fik man anseelse i gamle dage. Men det gør man ikke mere.  
 Bortset fra nordmændene og islændingene som vel også inkluderer vikinger-
ne i deres selvbillede? 
 National identitet og selvforståelse er en pudseløjerlig ting. Da økono-
mien blomstrede, og islændinge købte alt fra avishuse til stormagasiner, da 
var de nogle gevaldige karle! Der var noget særligt vikingeagtigt ”tju-hej, 
hvor vi kan!” over alle, der bare var perifert tilknyttet øen. 
 Da økonomien så brast, så var det ikke længere særligt islandsk… in-
gen islændinge er bruset ud i verden og har omtalt landet som en sagaø af 
fjolser. 
 Palæstinenserne har muligheden for at indvarsle en ny tid. De har 
muligheden for at vælge at bygge op i stedet for at bryde ned. Israelerne har 
naturligvis samme mulighed. For verden er ikke, hvad den var. – Israelerne 
har bare ikke samme desperate behov for at skabe en mytologi, for den fin-
des allerede. 
 Så de kunne i teorien bare trække sig tilbage, de ved, hvem de er? 
 Hvis de havde tillid til at det var sikkert med en tilbagetrækning, så 
ja. De behøver jo reelt ikke bevise noget for verden. Palæstinenserne er i en 
helt anden situation. I hvert fald så længe nationale metanarrativer dyrker 
vold og massemord. 
 Den palæstinensiske Grundtvig skal i stedet digte hymner om folk der drog 
af sted til FN og forhandlede sig til fred? 
 Og det tiltaler altså bare ikke vores pubertære følelser på samme må-
de som ”Vågner, vågner, danske helte! springer op og spænder bælte!”!  
 Dét vi andre kan gøre – ud over at lade være med at vælge side – det 
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er at huske og værdsætte alle de ting som lige netop det libanesisk-israelsk-
palæstinensiske område og de nuværende palæstinenseres og israeleres for-
fædre har givet os. Vi kan vælge at fokusere på alt dét som både israelere og 
palæstinensere qua landet og deres forfædre har at leve op til. 
 Det var i det nuværende Libanon-Israel-Palæstina at agerbruget opstod? Det 
var også der alfabetet blev opfundet? – Det er et stykke land der forpligter? 
 Det var der jødedommen opstod og kristendommen. Det har gang på 
gang været dét stykke jord vores nye paradigmer udsprang fra. Det ville ik-
ke være første gang at nye tanker og nye muligheder udgik derfra. 
 Oh, Jerusalem!  
 Det var præcis dét jeg håbede du ikke ville sige! – Og det er jo i øvrigt 
ikke kun der, de skal tænke om. Det er jo os alle sammen der skal ændre 
holdning. Det er hele kloden der skal anerkende hinanden for de ting vi 
rundt omkring har bidraget med. Og vi skal alle sammen tænke både-og, og 
”nu tager vi os selv sammen!” – ikke blot ”Oh, Jerusalem! Halleluja! Store 
Frelser kom og frels os!”. 
 Dét som selvfølgelig gør konflikten ekstra van-
skelig – men som vi faktisk alle sammen skal forhol-
de os til – dét er en af de ting som al kultur har hvilet 
på lige siden agerbrugets opfindelse, nemlig tilknyt-
ningen til jorden. Landet, det helt konkrete jordstyk-
ke som man dyrkede og boede på, var eller blev gjort 
helligt.  
 Både palæstinensere og israelere betragter landet 
som helligt? 
 Eller i hvert fald Jerusalem. Hvilket selvfølgelig ikke gør konflikten 
lettere at løse.  
 Men vi er ikke længere agerbrugere. Over halvdelen af Jordens be-
folkning bor i byer nu. Og flere og flere af os rejser rundt i tide og utide.  
 Vores nye metanarrativer – også israelernes og palæstinensernes – må 
knytte sig til noget andet end landområder. De må knytte sig til idéer, ting 
vi skaber i fællesskab, værdier og kunstneriske, videnskabelige eller andre 
intellektuelle præstationer. Immaterielle landvindinger, med andre ord.  
 Dét kunne jeg måske også nok finde en del mennesker der ville være uenige 
med dig i! – Inklusive både den ene og den anden slags beboere på Vestbredden… 
 Det kunne jeg også nemt. Og jeg kan ikke for-
tænke dem i at blive usikre og bange og vrede og alle 
mulige ting. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved 
det, andet end at anerkende deres frygt og inkludere 

Fra jord til ord 
Forbrugerverdenens bemærkelses-
værdige frihed for den selvdestruktive 
tendens, der kendetegner alle andre 
former for konkurrence, har kunnet 
realiseres, ved at den inter-individuelle 
rivalitet er blevet løftet fra kampen om 
rigdom og magt (goder, som i sagens 
natur kun foreligger i begrænset 
mængde og derfor er objekter for den 
uophørlige monopolisering) til symbo-
lernes sfære. 

I forbrugsverdenen er besiddelsen af 
goder kun én af konkurrencens 
gevinster. Kampen drejer sig også om 
symboler, om de forskelle og distink-
tioner, de markerer. I den forstand har 
denne konkurrence en enestående evne 
til at frembringe sine egne gevinster i 
stedet for gradvist at opbruge dem i 
løbet af kampen.  

Frihed 
Zygmunt Bauman, 1988 
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dem i skabelsesprocessen af de nye metanarrativer. For det er den vej det 
går. Hele teenageepoken var knyttet til jorden og den fysiske produktion. 
Fremtiden står på dette fundament – eller skulle man rettere sige: bevæger 
sig rundt på dette fundament.  
 Men fremtidens nyskabelser finder sted mellem mennesker, inden for 
teknologien, i cyberspace og på det molekylære plan. De nye ”landvindin-
ger” er ikke knyttet til den fysiske jord.  
 Hvis samtlige verdens jøder og palæstinensere vil bo i henholdsvis 
Israel og Palæstina, så kan de faktisk godt dét. Men de kan ikke dyrke ret 
meget landbrug imens. De må se fremad. Begge parter. 
 Fremtiden er immateriel på en helt anden måde end vi har kendt det 
hidtil. Vi forlader ikke vores fysiske krop. Vi kommer ikke til at leve evigt i 
cyberspace. Vi har stadig brug for vores kroppe og oplevelsen af alle mulige 
følelser og sensationer for at livet skal give mening – embodiment som vi 
har talt om. Men fremtidens nye erkendelser, alt dét der kommer til at give 
anseelse og kaste velstand af sig, alt dét som binder folk sammen og skaber 
nye metanarrativer og landvindinger, dét vil komme til at foregå på det im-
materielle, kulturelle, memetiske plan. 
 Både vi selv og palæstinenserne og israelerne tænker stadig på den 
vigtigste del af verden som et fysisk sted og et landskab man kan grave i 
med en spade og feje op med en kost. Jorden er ikke uvæsentlig og bliver det 
heller ikke i fremtiden, men en del af løsningen på konflikten mellem isra-
elere og palæstinensere er blandt andet at fokusere på at landområdet kun 
er en lille del af fremtiden.  
 Hvis de satsede på kultur og cyberspace lige så meget som på landjord, så 
ville der kun være en tredjedel af konflikten tilbage? 
 Hvis vi inkluderer videnskab, så ville vi være helt nede på en fjerdedel. 
– Faktisk kan vi få en femte ting med også: det åndelige rum. Religionen i 
sig selv. Endda netop fordi både jødedom og islam er gerningsreligioner: 
der er masser af konkrete, religiøse opgaver at kaste sig over som bygger 
landvindinger i tiden i stedet for i landskabet.  
 Hvad? 
 Betragt tiden som et landskab i stedet for. – Hvad vil du så fylde den 
op med? Gode gerninger eller dårlig stemning? 
 Fred eller had? 
 Meditation og bøn eller død og destruktion? 
 Uddannelse og opfindelser eller fordummelse? 
 Fordelen ved kultur, cyberspace, videnskab og det åndelige landskab, 
ved du hvad den er? 



 362 

 Nej? 
 Alle fire områder er uendelige. Der er ikke noget at slås om. Der er 
masser at kæmpe for, men ikke noget at slås om. 
 Ingen tabere, kun vindere? 
 Det ironiske er at det netop er uden jord, jøderne har formået at op-
bygge verdens første levedygtige immaterielle nation.  
 Og nu vil du have palæstinenserne til at gøre dem kunsten efter? 
 Nej, jeg vil have dem begge to – både-og – til at vende blikket mod 
kultur, videnskab, cyberspace og de konstruktive sider af det åndelige rum. 
Hvis jeg kender diverse hellige bøger bare nogenlunde ret, så vil jeg endda 
vove at påstå at mit forslag er i overensstemmelse med dét der står i dem. 
Derudover vil jeg bede dem hver især så mindeligt om at give de andre fy-
sisk plads at være på, for dels er det forudsætningen for at de kan koncen-
trere sig om de fire andre, dels er jeg ved at være træt af både israelere og 
palæstinensere.  
 Også du? 
 Helt ærligt! Tag jer sammen! Ryd op i jeres egne rækker og luk kæften 
på de der religiøse fanatikere der ødelægger det for jer alle sammen! Og løft 
så blikket fra jorden og kig ind i de immaterielle rum og skab jeres fremtid 
der! Der er ingen af jer der kan få både ret og fred. 
 Men hvis jeg skal kunne sige dét med bare en vis troværdighed, så 
hviler der også en kæmpe forpligtelse på mig selv og alle andre der ikke er 
hverken israelere eller palæstinensere, nemlig at vi skaber muligheden for 
at de overhovedet kan foretage dét skift i fokus. Vi har en opgave i at bidra-
ge for at både palæstinensere og israelere kan se et håb for fremtiden der er 
større end det nuværende had til naboen.  
 Præcis som i vores eget samfund, hvor vi ikke skal stå gammeldan-
skere og nydanskere over for hinanden og kræve at den ene integrerer sig i 
den anden, men vi skal stå skulder ved skulder og se ind i fremtiden, så skal 
israelere og palæstinensere også se ind i fremtiden. Ikke nødvendigvis helt 
så tæt skulder ved skulder som vi andre skal – ikke i første omgang, i hvert 
fald – men dog med blikket rettet fremad i stedet for på hinanden og ned i 
jorden. Hvilket vi andre er nødt til at hjælpe dem med.  
 Men der må du da indrømme, at israelerne står noget bedre stillet end palæ-
stinenserne? 
 Sandt. For de er bedre uddannet og har et fungerende, demokratisk 
samfund, og så har de som sagt allerede øvet sig i 2.000 år.  
 Hvis vi andre gerne vil se et demokratisk og fredeligt Mellemøsten, så 
er vi med andre ord nødt til at involvere os, og vi er nødt til at involvere os  
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med uddannelse og samarbejdsmuligheder. 
 Helt konkret ville jeg foreslå at vi giver gratis 
uddannelse i Vesten til unge palæstinensere. Frem-tiden ligger ikke i hver-
ken olie eller jord, men i faglært håndværk, ord og tanker. Desuden er Ves-
ten sovset ind i konflikten mellem israelere og palæstinensere, uanset om vi 
vil eller ej, og vi er nødt til at involvere os, hvis konflikten skal løses. For de 
kan ikke løse den selv. Dét vi kan bidrage med, er at vi kan give dem et håb 
om en fremtid, og vi kan give dem værktøjerne til rent faktisk at realisere 
håbet. 
 Desuden er vores egen fremtid og sikkerhed afhængig af at palæsti-
nenserne kan forsørge sig selv, og at Palæstina bliver et stabilt, demokratisk 
samfund og en økonomisk levedygtig nation. Og den bedste måde at over-
bevise andre om demokratiets og det åbne samfunds fortræffeligheder, det 
er ved at lade dem deltage i det. 
 Du vil simpelthen invitere samtlige palæstinensiske unge til USA og Europa 
for at få en uddannelse? 
 Nej, ikke dem alle sammen, naturligvis. Men måske omkring 20 pro-
cent. Eksempelvis de bedste 10 procent af gymnasieeleverne, og så yderli-
gere 10 procent som findes ved lodtrækning. Og i hvert fald tilstrækkeligt 
mange til at de kan gøre en reel forskel, når de vender tilbage igen. Det ene-
ste alternativ jeg kan se, er at investere massivt i gymnasier og universiteter 
i selve Palæstina, men så har vi ikke garanti for den faglige kvalitet.  
 Og med ”faglig kvalitet” mener du ”modernitet og demokratisk sindelag”? 
 Jeg mener både faglig kvalitet, modernitet og demokratisk sindelag. 
 Du regner så med at de palæstinensiske studerende efter endt uddannelse 
rejser hjem og etablerer demokrati og menneskerettigheder i Palæstina?  
 Ja. For vi andre kan ikke gøre det for dem. Men vi kan hjælpe dem til 
at få del i de værktøjer og den erfaring som vi andre møjsommeligt har op-
arbejdet gennem århundrederne, og så kan vi lade det være op til dem selv 
at finde ud af, hvordan de så vil gøre det, når de vender tilbage. – Og hvor-
for nøjes med palæstinenserne? Hvorfor ikke tage skridtet fuldt ud og ud-
danne verden? 
 Men vi kan vel ikke bare invitere millioner af men-
nesker til Vesten for at få en uddannelse og så regne med at 
de rejser tilbage igen? Dels er det jo dyrt som ind i et vist 
sted, men er det ikke her det er gået galt med de indvandre-
re og flygtninge som allerede er kommet hertil? Ellers hav-
de vi vel ikke brugt så meget krudt på at tale om integra-
tion? 

 

Uddannelse 

Mere uddannelse 
In one possible scenario of the world 
to come, an incredibly wealthy 
although numerically shrinking 
Northern population espouses the 
values of humanism, ornamented with 
the vestiges of liberal Christianity and 
Judaism. (And although the United 
States remains a far more religious 
nation than Europe, North American 
elites are quite as secular as their 
European counterparts.) 
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 Jeg vil hellere sige at begge parter fra starten har grebet det forkert an, 
fordi vi ikke vidste bedre. Vi kaldte de første indvandrere for ”gæste-arbej-
dere”, fordi både de og vi regnede med at de ville rejse tilbage efter nogle 
år, og det indrettede vi så vores manglende integrationspolitik efter. Det var 
en fejl, og dét skal vi indrømme. Hvad vi da sådan set også har gjort. Og så 
skal vi se at komme videre!  
 Vi skal ville hinanden, vi skal ville et ordentligt 
verdenssamfund, og vi skal ville åbne, demokratiske 
samfund rundt omkring i verden. Og vejen går via ud-
dannelse, oplysning og dannelse. Sammen med hin-
anden. Det gælder ikke kun i forhold til palæstinenserne, det gælder også 
resten af Mellemøsten og alle andre steder, hvor det kniber med uddannelse 
og demokrati. – Vi kunne passende begynde med alle de mennesker vi har 
siddende rundt omkring på asylcentrene allerede. Vi kunne insistere på at 
de lærte dansk og engelsk og tog sig en uddannelse, mens de sad der. I 
hvert fald de af dem der er i stand til det og ikke får konstateret posttrauma-
tisk stress-syndrom. Det skulle ikke undre, om dét vi kunne spare i lægereg-
ninger, medicin og sikkerhedsforanstaltninger, kunne betale for en stor del 
af deres uddannelse.  
 Men hvis vi gør dét, får vi så ikke bare ”horder af 
falske asylansøgere væltende ind i landet” som kommer for 
at få en uddannelse?  
 Sikkert. Og hvad er problemet? – Jeg kan selv-
følgelig sagtens se, hvad problemet er. Men alternati-
vet er værre. Vi kan ikke holde sultne, driftige og mis-
undelige mennesker væk med vold, og vi kan ikke 
løse verdens problemer uden at uddanne en hel masse mennesker, så de 
kan løse deres egne problemer selv.  
 Hvis vi uddanner alle dem der kommer hertil, så får vi enten en mas-
se veluddannede nye medborgere, eller også får vi uddannet en betydelig 
del af de mest initiativrige indbyggere i tredjeverdenslandene, uden at vi 
selv behøver rejse derud. Desuden kan alle vores arbejdsløse humanister 
blive i landet og oven i købet gøre noget nytte med deres ellers overflødige 
uddannelse som vi allerede har betalt for. – Forestil dig at alle de mennesker 
vi sendte ud af landet, havde fået nogle brugbare færdigheder plus et 
grundkursus i kildekritik og demokrati. Hvad ville det ikke betyde i kam-
pen mod religiøs fordummelse? Og hvis man skulle tænke rigtig langsig-
tet, så gjorde man diverse asylcentre og opsamlingsfaciliteter så store at 
dem der boede der, kunne øve sig i at få civilsamfund til at fungere: frivil-

Meanwhile, this future North 
confronts the poorer and vastly more 
numerous masses who wave the flags 
not of red revolution, but of ascendant 
Christianity and Islam. 

Although this sounds not unlike the 
racial nightmares of the Cold War 
years, one crucial difference is that the 
have-nots will be inspired by the 
scriptures and the language of 
apocalyptic, rather than by the texts of 
Marx and Mao. In this world, we, the 
West will be the final Babylon. 

The Next Christendom 
Philip Jenkins, 2002 
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ligt brandkorps, frivillige førstehjælpere, selvorganiserede foreninger til at 
tage sig af børnepasning, fælleskøkken, rengøring og så videre. Det ville 
blive et helvede at få til at fungere, men det ville med garanti være besvæ-
ret værd. 
 Fordi? – Fordi folk så ville blive smidt ud herfra med højere selvværd?  
 Fordi de så ville have nogle praktiske erfaringer med begrebet civil-
samfund, et begreb som er så satans vanskeligt at forklare og forklare vig-
tigheden af, hvis folk kun er vant til tre samfundsinstitutioner: despoten, 
ypperstepræsten og familien. 
 Jo flere der kom og benyttede sig af muligheden, desto flere velvillige 
ambassadører for demokrati og uddannelse ville vi få rundt omkring i ver-
den, uanset hvor de så ville komme til at ende deres rejse. I really don’t see 
the problem! – For nu at sige det på godt dansk! 
 Måske lige bortset fra, hvad det ville koste, og så mængden af mennesker? 
 Selvfølgelig kan jeg godt se problemet! Jeg kan bare ikke komme på 
en bedre idé. – Kan du? 
 Du skal tænke globalt: grænserne nedbrydes, uanset hvad vi gør, og 
hvis vi skal overleve som demokratier, så er vi nødt til at højne uddannel-
sesniveauet globalt. Alt andet er demokratisk selvmord. Sorry! Medmindre 
vi insisterer på at skyde folk ved grænsen, når de forsøger at slippe ind. Vi 
kan kun uddanne os ud af problemerne og ved at bidrage til at skabe øget 
velstand i resten af verden også, så folk slet ikke har behov for at søge hertil. 
Den velstand skal blandt andet skabes gennem coevolutionær udvikling og 
udfyldning af de nicher der er derude, så folk ser at de selv kan udvikle de 
muligheder de har, dér hvor de er. Vi har et verdenssamfund der skal fun-
gere, og vi er nødt til at bidrage med vores! 
 Uddannelse? Og eksport af højskolerne? – Eller import af eleverne? 
 Pick your choice! – Hvis vi endelig er så bange for at blive overrendt, 
så kan vi bare lade det rygtes ude i verden at vi topuddanner kvinderne, 
gør dem bevidste om deres rettigheder, giver dem oplysning om præven-
tion og gratis abort, hvis de vil have det, og at det altid er kvinderne der be-
holder forældremyndigheden over børnene i tilfælde af en skilsmisse. Plus 
at vi i øvrigt hvert år fejrer Kvindernes Internationale Kampdag, ved at alle 
mænd i landet marcherer i gaderne iført forklæde og opvaskebørste!  
 Det ville se skønt ud på Udenrigsministeriets hjemmeside! 
 Vi kunne sågar få von Trier til at lave en film om fænomenet. Den 
indleder med en lille dreng der ser sin far dække bord, hvorefter han falder 
ud ad vinduet. – Resten af filmen skal nok få flygtningemændene til at hol-
de sig væk! 
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 Men uddannelse er ikke det eneste vi skal i gang 
med, hvis levestandarden skal op rundt omkring, og 
hvis vi skal styrke demokratiseringen.  
 Vi skal lave personlige partnerships og mentorordninger ude i verden, 
så folk derude oplever at vi rent faktisk vil dem. At vi har et reelt ønske om 
at deres lande og økonomier kommer på fode, og så de lærer os at kende 
som nogle flinke fyre, ganske enkelt.  
 Vi skal give forskellige ledere – det være sig virksomhedsejere, politi-
kere, community leaders, public officials, what ever – ude i verden hver de-
res personlige sparringspartner i de demokratier der fungerer.  
 I Palæstina, Afghanistan, Afrika, Asien, alle de steder, hvor civilsam-
fund, erhvervsliv og offentlige institutioner kæmper med manglende erfa-
ring, omfattende korruption, ineffektivitet og konflikter af alle mulige slags, 
dér skal vi give folk tilbuddet om en amerikansk, europæisk, australsk, ja-
pansk eller canadisk mentor, en pensioneret eller aktiv ekspert inden for 
deres eget arbejdsområde som de kan udveksle erfaringer med. Ud over at 
skabe venskabelige bånd på tværs af kloden, så vil det også opbygge nogle 
reelle kompetencer i et tempo som det ellers vil være komplet umuligt at 
opnå.  
 Hvis Mustafa i Kandahar lige kan gribe knoglen og ringe til Svend-Åge i 
Køge for at høre, hvordan man laver et momsregnskab? 
 Hvis Mustafa er kommunaldirektør og kan engelsk, og Svend-Åge er 
kommunaldirektør og kan engelsk, så ja. – Lur mig om ikke både Mustafa 
og Svend-Åge ville finde det ualmindeligt interessant at høre om hinandens 
arbejde og måske også lige maile et par billeder af fruen og børnene med til 
hinanden ved lejlighed? 
 Og en skønne dag vil fruerne udveksle bageopskrifter, og så er der fred i ver-
den? 
 Nej. Men flere slags kager i både Kandahar og Køge! 
 Vi har brug for at tænke radikalt nyt, og vi har brug for at tænke glo-
balt! Både på det konkrete og det kulturelle plan. Vi har brug for globale 
metanarrativer, og vi har brug for global samhørighed og globale værdier, 
og det kan kun skabes, hvis vi satser både på de institutionelle rammer og 
den personlige kontakt.  
 Men derudover skal vi også finde på nogle globale ting at foretage os 
sammen. 
 Fælles bustur til Mars? – Og midt mellem Cape Canaveral og Månen, der 
vil man kunne købe slumretæpper og synge ”Vi sejler op ad åen!”? 
 Hey, du skal være på kloden 40-50 år længere end jeg skal! Og hvis vi 

Personligt 
samarbejde 
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ikke gør noget nu, så bliver det de første af de 50 år der bliver langt de sjo-
veste, mens de sidste ikke bliver noget du skal glæde dig til! 
 Ok, så hvad skal vi så gøre mere? 
 Vi skal have en global fest! 
 En hvad? 
 En global fest! Vi har brug for at lave noget sjovt sammen og lære hin-
anden at kende, og det gør man så ganske udmærket, når man holder en 
fest! 
 Så hvad? Vi hiver borde og stole ud på vejen og tænder for ghettoblasterne 
hele kloden rundt, og næste morgen er det os selv der får lov at rydde op? 
 Jeg går ud fra at du var til fest nytårsaften år 2000? 
 Ja? 
 Det var jeg ikke. Jeg fik til gengæld en fuldstændig unik oplevelse 
hjemme foran fjernsynet. Og ved du hvad jeg så? 
 Det grønlandske sælfangerkor synge Vær velkommen Herrens år? 
 Nej. De grønlandske sælfangere er lillejuleaften. – Og jeg så heller ik-
ke Dronningens nytårstale.  
 Jeg så CNN. Og i stedet for at se verden gå til grunde i Y2K-proble-
mer med alverdens atomkraftværker, så så jeg kloden rundt, tidszone for 
tidszone, fem-seks milliarder menneskers fejring af den samme fjollede be-
givenhed: overgangen fra 1999 til år 2000. Fra folkedans på de yderste, små 
stillehavsøer via fyrværkeri i Sydney og Hong Kong over den Røde Plads i 
Moskva til London og Times Square i New York, og ud til Stillehavet igen. 
Jeg ved ikke, hvor mange millioner mennesker der så det sammen med mig, 
men dét har ingen set før, og ingen har set det siden! Og jeg ved det. For jeg 
er beboer på kloden Jorden, og der har ikke været en nytårsaften siden, 
hvor hele verden med den samme glæde, bekymring, forventning og spæn-
ding gik et nyt år i møde, og hvor alverdens hovedstæder var klædt fint på 
til at komme i det globale fjernsyn! 
 Så dét vil du gøre igen? – Den gamle tv-producer har en drøm… han vil frel-
se verden. Fra sin munkecelle på sindssygehospitalet? 
 Jeg vil have en fast årlig dato som er vores alle sammens festdag, hvor 
vi fejrer menneskeheden og menneskeligheden sammen! Og fra hver tids-
zone vil jeg have lokale musikindslag, så vi i løbet af 24 timer kommer hele 
kloden rundt og hører, hvad de danser og synger til derude.  
 På fjernsyn? 
 Ja. Og på nettet og i radioen og ude på de store pladser og torve til 
folkefest med storskærme i alverdens storbyer!  
 Du mener det simpelthen? 

Global Party 
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 Ja, gu faen gør jeg så! Jeg har sågar konceptet liggende klar i en af mi-
ne skuffer derhjemme! – Hvis ham snøvlehovedet ellers når at udskrive mig 
inden midnat, hvor min kuffert bliver til et græskar og mine sko til et sæt 
hvide mus, så kan du endda få det at se! 
 Var der ikke noget 7. juli 2007 – 07.07.07 – som var noget lignende, og som 
floppede totalt? 
 Jo. Fordi man kun kunne se det hos én netudbyder, og fordi det var 
nogle superstjerner der alligevel opholdt sig på forskellige steder rundt om i 
verden der besluttede sig for at give koncert på samme aften.  
 Det er ikke dét jeg taler om. Jeg taler heller ikke om et globalt Melodi-
grandprix, hvor vi skal konkurrere med 200 stater om at levere hele verdens 
svar på Alexander Rybak. Der skal ikke være konkurrence. Det skal være 
lokale musikere fra hvert sted på kloden for musikkens og festens skyld. – Om 
de så har lyst til at stille med et bluesnummer i Peking og rap fra Teheran, 
dét må de selv om. Det ville være sjovt, hvis det var folkemusik – eller i det 
mindste havde traditionelle rødder – men der skulle være frit slag! 
 Til en global folkefest? 
 Vi har teknologien, vi har musikerne, vi har 365 dage om året – hvad 
venter vi på? 
 Invitationen? 
 Den er hermed sendt videre! 11  
 Og mens vi så er i godt humør, så kan vi pas-
sende indføre Cornelius Magnussens tidsregning 
som vi talte om i tirsdags! 
 Du vil have hele kloden til at lægge 10.000 år oven i 
de nuværende årstal? 
 Nemlig! For så passer det med landbrugets 
opfindelse både i Østasien og i Mellemøsten.  
 For det er landbrugssamfundet der har skabt de kul-
turer vi stort set alle sammen lever i i dag? Bortset fra de 
få jægersamlerkulturer som er tilbage? – Eller rettere: stum-
perne af dem…  
 Dét som ville være den store gevinst ved at 
lægge 10.000 år oven i og regne fra landbrugets op-
findelse, det er at vores tidsregning så ikke længere 
vil være mere nogles end nogle andres. Den vil være 
vores alle sammens på lige fod. Og Jesus bliver ikke dét ufortjente knude-
                                                 
11 PS: Faktisk vi fant i Knallhatt’s computer et concept for en saadan fest. Hvorfor den har ikk blevet til noget 
man ka spör sig self om, men nu i hvert fald du ka se det som bilag A her i bogen. 

Velkommen til 12009 
 C-tid p.t. tid 
Landbrugets 
opfindelse 

 
0 

 
-10.000 

Agerbrugssamfund, 
Chatal Höyük 

 
2700 

 
-7300 

Kunstvanding, 
Mesopotamien 

 
5000 

 
-5000 

Plov, segl, 
pottemagerhjul, 

 
5500 

 
-4500 

Bronzefremstilling , 
Mellemøsten 

 
6200 

 
-3800 

Første byer, Sumer 
Første byer, Egypten 

 
6600 

 
-3400 

Troja smadres  8750 -1250 
Tidligste beboelse i 
Rom 

 
9100 

 
-900 

Jern udbredt i Europa 9300 -700 
Demokrati i Athen 
Rom republik 

 
9492 

 
-509 

Socrates’ død 9601 -399 
”Jesu fødsel” 9996 -4 
Jerusalem ødelægges 10070 70 
ABBA vinder MGP 11974 1974 
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punkt i verdenshistorien som han er i dag. Dermed vil det også pludselig 
være muligt at få mening ud af al den kultur og historie som ligger før det 
nuværende år 1, og som normalt er totalt umulig at hitte rundt i, fordi den 
skal regnes baglæns. 
 Hvis vi ikke altid skulle regne baglæns i årstallene, når vi læser om egypterne 
og Babylon og alt dét der foregik i stenalderen, så ville det være meget lettere at fin-
de ud af, hvordan historien egentlig hang sammen? 
 Plus at de ting der virkelig er vigtige i vores fælles historie, ville få ”li-
ge adgang til årstallene”. Der ville ikke være én begivenhed som alt andet 
blev sat i forhold til og vejet op imod. Historien ville heller ikke knække over 
på midten, den ville fremstå som et reelt sammenhængende forløb med 
tråde på kryds og tværs, fremgang og tilbagegang i én skøn fortløbende 
pærevælling, men uden at ét punkt blev kategorisk vigtigere end alt andet. 
 Og hvad vil du gøre? Udstede et dekret, hvoraf det 
fremgår at FN fra og med på torsdag siger at nu befinder 
vi os i år 12009, og at alverden bare har at rette sig derefter? 
 Næ. Jeg ville oprette et website med navnet humanworldhistory.org 
eller noget i den retning, og så ville jeg skabe noget software der har nogle 
af de samme egenskaber som Wikipedia, hvor alle kan bidrage. Men jeg 
ville også udstyre det med en tidslinje og en struktur der passer til at skrive 
om historiske perioder og begivenheder. Selvfølgelig med den 12.000-årige 
tidsregning, og med mulighed for at uploade historiske dokumenter der 
dokumenterer diverse beretninger og påstande. 
 Og så ville jeg strukturere sitet sådan at man for hver begivenhed 
havde mulighed for at høre alle involverede parters udgave af historien. Så 
kan vi få både den kinesiske og japanske udgave af Anden Verdenskrig. Si-
de om side. Vi kan få den rusiske og den estiske. Den tyske og den franske. 
Og det samme eller noget lignende kan vi få med alle mulige andre fæno-
mener og begivenheder op gennem historien.  
 Og så kunne vi selv som læsere få lov at afgøre, hvad der var ”sandheden”? 
 Og efterhånden som verden bliver voksen, ville forskellene på de for-
skellige udgaver af historien blive mindre og mindre, for vi vil alle sammen 
lære at se os selv udefra og påtage os vores folks ansvar for vores del af hi-
storien og vedkende os det. Vi er alle forbrydere, eller har i hvert fald været 
det på et tidspunkt – nogle større end andre, indrømmet – men der er næp-
pe noget folk, næppe nogen nation og næppe nogen kultur som ikke på et 
eller andet tidspunkt har kastet sig frådende over naboerne og gjort, hvad 
de kunne for at undertrykke dem eller slå dem ihjel. Den erkendelse er vi 
også nødt til at få frem til. 

Den fælles historie 
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 Vi er nødt til at gøre tyskerne selvransagelsens kunststykke efter? 
 Og hvis det skete i global offentlighed, så ville det også hurtigt blive 
synligt, hvilke nationer og deres historikere der endnu ikke var klar til at 
træde ind – eller skulle man sige ”ud” – i den voksne verden. Tyskernes ud-
gave af Anden Verdenskrig stemmer faktisk overens med englændernes. 
Med franskmændenes. Og med jødernes og romaernes. Storvasken har fun-
et sted for åbent tæppe, og Tyskland har erkendt deres forbrydelser og an-
svar. Dér skal vi andre også nå til. – Det bliver interessant at se den danske 
og den irakiske udgave af Irakkrigen. 
 Det kommer vel an på, hvem der skriver den? Alle danske historikere er jo 
ikke ens! 
 Nej. Men så meget desto sjovere. – Man burde i øvrigt indrette sitet 
sådan at folk kun kunne skrive på sitet, hvis de oprettede en personlig pro-
fil, hvor de angav, hvor de kommer fra, og hvilke forudsætninger de har for 
at skrive om historie. Og hvis man derudover var yderligere snedig, så kun-
ne man lade systemet regne ud, hvilke bidragydere der havde særlig høj 
status og troværdighed. 
 Ud fra, hvor højt andre brugere ratede deres artikler?  
 Noget i den retning.  
 Men det er ikke kun nationerne der skal have deres historie fortalt på 
sådan et site. Det gælder alle institutioner, ikke mindst religionerne.  
 For de har været lige så store skurke? 
 Og her er der faktisk en særlig opgave for kris-
tendommen. 
 Den har ”sit kors at bære”, så at sige? 
 Dels dét, og dels ville det jo være skønt, hvis 
religionerne generelt ville påtage sig samme selvran-
sagelsesproces som ikke alene tyskerne har gjort, men 
som eksempelvis diverse kirker har været så aldeles 
dygtige til at kræve af deres egne proselyter. 
 Sådan en slags økumenisk bekendelsesmøde? 
 ”Kirkeskrifte”; ”Gør kun mod andre…” og alt 
det dér! 
 Men det er et andet sted, jeg egentlig vil hen. Vi får jo konstant tudet 
ørerne fulde af, hvordan kristendommen er en særlig forudsætning for demo-
kratiet. Og det er den ikke. Ikke i praksis i hvert fald. Præster og kirkelige insti-
tutioner har historisk set altid kæmpet imod den demokratiske udvikling. Vo-
res demokrati opstod på trods af kirken, ikke i kraft af den. – Og det græske 
demokrati opstod i øvrigt, 400 år inden kristendommen overhovedet fandtes! 

Kristendommens 
opgave  

Den kristne næstekærlighed skal gå 
foran den danske lovgivning. Det 
mener et stort mindretal blandt 
danske præster. De vil bryde loven og 
skjule afviste asylansøgere om 
nødvendigt. 
”Man kan ikke være ligeglad. Man må 
vælge og gå hele vejen.” 
”Vi forholder os til en lov som er større 
end dét, nemlig hvad der er den med-
menneskelige nød og tvang, næstekær-
lighedsbudet, og hvis man føler sig 
bundet af dét, så må man handle på 
det.” 

Helle Mykken, præst 
dr.dk, 7. september 2009 
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 Så ikke meget kirkelig inspiration dér? 
 Næppe! 
 Men i stedet er der en helt anden væsentlig historie som kristendom-
men kan fortælle, og som det ville gavne os alle sammen, hvis den fortalte. 
Og den er oven i købet sand! 
 Halløjsa! 
 Nemlig. Og dét er at demokratiet ikke er kristent! Men at der er kom-
met en langt bedre religion ud af kristendommen, efter at den kom til at vir-
ke i demokratiske samfund. Og at religionerne faktisk har en vigtig rolle at 
spille i det demokratiske samfund. – Når de vel at mærke kender deres 
plads og bliver der! 
 Kristendommen har en masse at give. Ikke blot i form af livsfylde til 
det enkelte menneske, men også som både vagthund over for staten i for-
hold til etiske spørgsmål, og som medspiller i civilsamfundet. 
 Dertil kommer så at vi alle ville have gavn af at kirken ærligt og rede-
ligt fortalte om sin rolle som modspiller til moderniteten og den demokra-
tiske udvikling. Som modspiller har kirken særligt én historie at berette, 
nemlig at den tog fejl. Den slog sig i tøjret og modsatte sig den demokratis-
ke udvikling, men den blev klogere. Kristendommen var demokratiets prø-
veklud, hvad religion angår, og med dén historie har kristendommen noget 
at give verden: den har en erfaring som andre religioner kan tage ved lære 
af. Religion bliver kun sand, hvis den er et frit personligt valg for den enkel-
te. Den erkendelse står ganske vist i Koranen, men det er hovedsagligt dele 
af kristendommen der er nået frem til erkendelsen i praksis. Derfor ville det 
i den grad klæde kristendommen at være så ydmyg over for historien at 
den ikke blot var ærlig men også fortalte sin egen dannelseshistorie. Både så 
den stemte overens med fakta, og så andre kunne bruge den til noget. 
 For dét ville gavne hele verden? 
 Dét ville nemlig være en interessant økumenisk konference at se klip 
fra på nettet: ”Hvordan kristendommen blev voksen, og hvorfor dét er ti 
gange federe end at te sig som en fanatisk idiot og fastholde folk i et lorte-
liv.” 
 Men kristendommen har naturligvis også andet 
at byde på. Som vagthund og medspiller har kirken 
nemlig også en rolle i det demokratiske samfund. – 
En rolle som de andre religioner selvfølgelig også 
har.  
 Religionerne kan nemlig finde ud af at stille 
det evige spørgsmål ”Hvad bør jeg?”. Kirken og dens 

Religionernes 
potentiale 

Det er kendetegnet for en højere 
kultur at vurdere de små uanselige 
sandheder, der er blevet fundet ad 
strengt metodisk vej, højere end de 
lykkebringende og blændende 
fejltagelser, der stammer fra 
metafysiske og kunstneriske tidsaldre 
og mennesker. 

Friedrich Nietzsche 
Menneskeligt, alt for menneskeligt, 1878 
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kolleger er de institutioner der har den længste erfaring med at stille dét 
spørgsmål, og de har databasen over, hvad mennesker har ment i den anled-
ning gennem århundreder. Dét kan religionerne bidrage med. Der kan de gå 
ind i debatten og sige noget om, hvad det vil sige at være menneske. – Og 
om at være et ordentligt menneske. 
 Det er der ingen andre der kan? 
 Det er der nok. Men de får det som regel ikke gjort. Ikke så fru Jensen 
og hendes frisør får noget ud af det, i hvert fald. 
 Det forbliver teoretisk etik inde på universitetets område? 
 Selv religionerne kan være lidt sløve i den sammenhæng, indrømmet, 
men det er dem der har omsat etiske overvejelser til hymner og rituelt 
samvær, og hvis ikke akademikerne kan ”nedværdige” sig til at gøre deres 
tanker underholdende for almindelige borgere i det demokratiske samfund, 
så er der faktisk en vigtig rolle for de religiøse forsamlinger at udfylde. 
 Religionen kan også sætte ord på nogle af de store spørgsmål i tilvæ-
relsen som vi går og tumler med, og hvor vores klarovre erkendelse og vo-
res sprog ikke slår til. Især fordi den betjener sig af ritualer: religion kan 
håndtere situationer, hvor sproget kommer til kort, og hvor vi derfor nor-
malt ville have vanskeligt ved at kommunikere med hinanden og skabe et 
fællesskab og en fælles oplevelse. 
 Sådan har jeg aldrig tænkt på religion. 
 Nej, men det er blandt andet dét religion gør. Det kan godt være Gud 
findes, men det kan lige så vel være at han ikke gør. Men det ændrer ikke 
ved dét faktum at mennesker fra tid til anden føler sig afmægtige, og at livet 
virker overvældende. Religionerne har tumlet med de følelser i årtusinder, 
og de har skabt nogle sociale rum, nogle rammer og nogle symbolske ritu-
aler der kan udtrykke dét som sproget ikke magter. I religionen kan vi mø-
des om dét der ligger ud over vores klaroverhed. Vi kan være fælles om de 
intuitive aspekter af tilværelsen, dét man kan kalde ånd. Vi er åndsvæsener, 
og selvom meget af det kan udleves gennem kunst og musik, så har religio-
nerne alligevel noget mere at byde på end blot en storslået koncert eller en 
genial roman. Måske især fordi religionen er social og kollektivt interaktiv 
på en anden måde end kunsten er. – Andre kan sagtens opfinde nye ritualer 
uden religion, der er bare så forbandet få der får det gjort! 
 Vores teenagereligioner er altså nødt til at blive voksne på samme 
måde som resten af vores institutioner og vi selv er. Og den kamp som kris-
tendommen har taget med demokratiet og det moderne, sekulære samfund 
– en kamp som den i første omgang tabte, men hvorved den vandt endnu 
mere – den kamp, dét nederlag og den gevinst burde præsterne fortælle om. 
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– Jeg var lige ved at sige ”forkynde”, men dét ville dog have været at stram-
me den! 
 Og jeg var lige ved at sige ”Amen!”. 
 Så dét kan vi være lige gode om! 
 Vi har altså absolut brug for religionerne i det demokratiske samfund, 
men vi har brug for dem på en ny og anderledes måde, og de er nødt til at 
blive voksne sammen med os andre. 
 Plus at de også skal tilegne sig den tolerance der ligger i både-og’et? 
 Afgjort!  
 Vi har med andre ord alle sammen brug for den 
voksenhed og visdom der ligger i at kunne se vores 
egne handlinger udefra, og dermed også at blive 
langt bedre til ikke at træde hinanden over tæerne. 
Og hvis det går galt – når det går galt! – så skal vi 
også kunne sige undskyld for de ting, vi har gjort for-
kert, så vi kan skabe forsoning med hinanden. – Der-
med mener jeg ikke at vi skal skabe en ny sovjetmarx-
istisk-stalinistisk ”bekend dine synder”-kultur, hvor 
folk tvinges til at stå frem i større eller mindre offent-
lighed og fortælle om deres slemme, slemme afvigelser fra den kommunis-
tiske Sandhed, eller at ofre skal presses til tilgivelse, eller at vi på nogen som 
helst måde skal rende rundt og stille os til doms over, hvem der skal und-
skylde for hvad. Det er ikke dér jeg vil hen. Jeg vil hen til en voksen kultur, 
hvor vi roser hinanden for de indrømmelser vi gør, når vi er kommet til at 
sige eller gøre noget idiotisk. – Det er i virkeligheden fuldstændig ligesom 
at opdrage hunde og børn: hvis man roser dem for dét de gør rigtigt og giver 
dem en kiks, så begynder de gradvist at opføre sig som man gerne vil have. 
 Mens prygl med avisen hverken hjælper på hunde 
eller børn? 
 Indtil de er syv-otte år, kan de rent kognitivt 
slet ikke forstå selve indholdet af skældud. Hverken 
hunde eller børn. De bliver bare bange og vil stadig 
hellere have en kiks. 
 Vi har altså brug for voksenhed og visdom. 
 Vi har også brug for retssamfund, demokrati og internationalt samar-
bejde. Og fokus på alle domænerne i foragtcentrifugen og deres samarbejde. 
Vi skal give hinanden udfoldelsesmuligheder, og vi skal have gang i den 
personlige dannelse og musikundervisningen.  
 Vi har brug for en global kultur med fælles fortællinger og fælles hi-

Visdom og voksen 
eksistentialisme 

Fordi han var en fri månd, vidste Nietz-
sche, at åndens frihed ikke er noget 
bekvemt, men en storhed, som man vil, 
og som man en sjælden gang opnår 
efter udmattende kamp. Han vidste, at 
hvis man vil være hævet over loven, er 
der stor risiko for, at man falder under 
loven. Det var derfor, han forstod, at 
ånden kun kunne finde sin sande 
frigørelse ved at acceptere nye pligter. 
Det væsentlige ved hans opdagelse 
ligger i hans udsagn om, at hvis den 
evige lov ikke er frihed, så er mangelen 
på enhver lov det endnu mindre.  

Også kaos er slaveri. Der er kun frihed i 
verden, hvor det, som er muligt, nøje er 
afgrænset tillige med det, som ikke er 
det. Ingen frihed uden lov. Hvis skæb-
nen ikke ledes af en højere værdi, hvis 
tilfældet er herre, er livet en vandring i 
fuldstændig mørke, den blindes frygte-
lige virkelighed. 

Albert Camus 
Oprøreren, 1951 
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storieskrivning, og vi har brug for ansvarlighed og gensidig respekt. Dét 
gælder både politisk og i forhold til vores brug af ny teknologi.  
 Vi står med Pandoras æske i hænderne gang på gang, og inden vi åb-
ner den, skal vi hver gang være langt bedre til at overveje de muligheder 
der kan komme ud af den.  
 Ellers bliver vi Homo liquens på den fede og – for 98 procents vedkommende 
– ufede måde? 
 Og selv for de to procent der bliver Homo liquens på den fede måde, 
er det ikke sikkert at det ville blive særligt spændende. 
 Vi har i det hele taget brug for at blive voksne og stå fast på vores 
værdier og de principper som beskytter individet, kloden og vores egen og 
vores børns fremtid. Vi er nødt til at vælge vores etik. Og det er vi for at 
overleve. Kort og godt. 
 Du er i virkeligheden bange for at de friheder og den tryghed som vi kender i 
Vesten, forsvinder? 
 Jeg er hunderæd! For dét som det bygger på, er abstrakt og kræver en 
konstant intellektuel indsats, og den indsats er der rigtig, rigtig mange men-
nesker som vanvittigt gerne vil slippe for at gøre. – Det skræmmer mig vir-
kelig! 
 Derudover er vi så nødt til også at finde ud af, hvordan vi skaber et 
retssamfund i cyberspace. Vores lovgivning halter hjælpeløst bagud, og vi 
har slet ikke gjort os selv parate til dét globale samfund som allerede er på 
vej til at blive etableret på nettet. – Eller i den fysiske virkelighed for den 
sags skyld. 
 Vi skal tænke langsigtet, og vi skal hjælpe til at alle samfund kan bli-
ve åbne og danne grobund for demokrati.  
 Du vil opgradere menneskeheden, med andre ord? 
 Hvis det ikke lige var fordi det lyder totalt totalitært, så ville jeg sige 
ja. Vi skal ”opgradere” hinanden med bøger. Fordelen ved bøger er for det 
første at de har taget tid at skrive og for det andet at de har kostet penge at 
trykke. Det gør – for det tredje – at det ikke er hvem som helst der får pub-
liceret hvad som helst, og for det fjerde betyder det som regel at der er en 
redaktør inde over projektet, så det holder en vis faglig og indholdsmæssig 
standard.  
 I modsætning til nettet, hvor hvad som helst kan blive lagt på? 
 Sludder og vrøvl og kvalitet i én skøn pærevælling! Desuden har bø-
ger den fordel at de teknologisk set er lavkomplekse, så vi kan finde ud af at 
forholde os til dem, selvom der mangler en side, eller ryggen bliver slidt op. 
En delvist ødelagt bog kan de fleste finde ud af at forholde sig til, en delvist 
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ødelagt computer eller hjemmeside er bare død, og de færreste kan finde ud 
af at reparere dem. 
 Så: bøger til folket! 
 Alle mulige bøger til folket! – Alle mulige folk! 
 Men vi skal også hjælpe demokratiet på vej politisk, og det vil sige at 
alle de diktatorer der opfører sig som forkælede DAMP-børn eller hunde 
uden kiks, de skal mødes med den utvetydige holdning at vi som demokra-
tier kun respekterer voksne mennesker der er i stand til at bygge ting op og 
få folk til at samarbejde. Vi er simpelthen ikke imponerede af macho-retorik 
og vold. Eller folk til hest. Voksne mennesker synes at det er barnligt og 
pinligt.  
 Og hvad skal deres kiks så være? 
 At vi inviterer dem med til nogle statsmiddage med tingeltangel og 
tjenestemænd i krigskostumer fra før damplokomotivet blev opfundet, og 
også nogle begivenheder, hvor der er en masse mennesker der er ens klædt 
på, og som gør det samme på én gang. – Helst med våben. Det plejer at væ-
re noget pubertære ledere lader sig imponere af, og som de gerne vil vise 
frem til deres befolkninger.  
 Gymnastrada i Herning ville ikke have samme effekt? 
 Eller Greve Pigegarde. 
 Vi må tage os selv seriøst som demokratier og være klare i spyttet 
med hensyn til, hvordan vi forventer at vores eventuelle samarbejdspart-
nere behandler mennesker. Og så skal vi holde op med at købe råvarer af 
dem. Vi skal kun købe ting af dem som det har taget flere mennesker tid og 
kreativitet at producere. For vi skal gøre vores til at diktatorerne bliver af-
hængige af deres befolkning og ikke bare kan pumpe penge op af jorden og 
købe våben for overskuddet. 
 Ret simpelt i virkeligheden? 
 I hvert fald så snart vi får gjort kål på vores egen afhængighed af olie. 
 Og endelig skal vi anerkende folks følelser. Specielt folk som vi er ue-
nige med eller måske endda ligger konflikt med. Især, hvis vi slås, og det er 
os der vinder. Håneretten hører puberteten til. – Dét er der psykologer der 
er bedre til at forklare i dybden og håndtere på den rigtige måde, så hvordan 
det præcist skal italesættes, dét vil jeg ikke kaste mig ud i. 
 ”Jeg har set dig, jeg har hørt dig, jeg har forstået dig.”? 
 For ellers kan vi ikke skabe langsigtede løsninger uden hele tiden at 
skulle gribe til vold. 
 ”… og nu pisser jeg dig op ad ryggen på en måde der føles behageligt, og så 
du bedre kan holde varmen.”? 
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 Hvad fanden er dét for en lille kyniker, der stikker sit grimme fjæs 
frem dér? 
 Det er da dig der er kynisk! Du sidder lige og siger at vi skal manipulere 
med folks følelser, så vi kan få det som vi vil have det! 
 Det er én udlægning af det. Den anden er at vi er nødt til at basere 
vores beslutninger og valg på fakta, viden, fornuftige overvejelser og fælles 
debat. Og hvis vi i den debat bliver tvunget til at ignorere fakta og videnska-
belig forskning af folk der benægter fakta og videnskab, så er vi nødt til at 
anerkende at videnskabelige forskningsresultater ikke nødvendigvis giver 
følelsesmæssig mening for nogle grupper af mennesker. Men dét gør dem 
ikke til ringere mennesker der ikke skal respekteres. Det gør det blot mere 
kompliceret for dem af os der insisterer på at der findes viden som er mere 
objektiv og i overensstemmelse med fakta end anden, og at det er den viden 
vi skal basere vores valg på.  
 Det handler om at mennesker ikke skal tabe ansigt, men at vi i stedet 
skal vise hinanden respekt. Samtidig med at vi insisterer på fakta samt at vi-
den har en anden værdi end overbevisning, meninger eller tro. 
 Og med viden mener du? 
 Udsagn der kan efterprøves af andre, og som, når de efterprøves, vi-
ser sig at være sande og i overensstemmelse med fakta. 
 Hvis rationelle argumenter for størstedelens vedkommende alligevel 
er efterrationaliseringer af følelsesmæssige beslutninger, så er vi nødt til at 
tillade hinanden fejl, men vi er også nødt til at skabe rammerne for at kunne 
rette op på dem igen, uden at man skal være bange for at indrømme, hvor 
man troede eller handlede forkert. 
 Vi skal lære at sige undskyld, med andre ord? Og så bliver alting godt? 
 Dét var dog kattens med dig! Er du virkelig sådan en lille kyniker? 
 Du får det bare til at lyde så simpelt. Som om det ”bare lige” er noget man 
gør. 
 Men dét er ikke meningen! For jeg ved udmærket, hvor svært det er. 
Dét ændrer jo bare ikke på at vi er nødt til at gøre det. Individuelt, lokalt, 
nationalt, kontinentalt, globalt. – Og ikke alene er vi nødt til at lære at sige 
undskyld. Vi skal også lære at modtage den. 
 Undskyldningen? 
 Ja. Hvis den er ærligt ment. Og hvis den ikke er det, så skal vi også 
turde sige at ”den hopper vi ikke på, men hvis det ikke kan blive bedre, så 
er det ikke os der har et problem” – så er det i stedet den anden der hand-
lede forkert og måske endda burde have vidst bedre. 
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 Og hvis jeg så skal sige én ting til, inden jeg 
simpelthen skal ud og slå en streg, for det skal jeg 
faktisk – og vi skal jo i det hele taget også se at blive 
færdige, inden Bo kommer – så er det at vi skal blive 
langt bedre til at indrette os på, hvordan vi er som 
art, og hvordan evolutionen har skabt os. Vi skal lære 
os selv at kende, med andre ord, og så skal vi tage 
ved lære af det! 
 Hvordan? 
 Studere vores hjerner og den eksperimentelle økonomi og evolutions-
psykologien, og så skal vi finde ud af, hvad vores behov er, og hvad det er 
for nogle situationer og mekanismer der trigger os og får os til at opføre os 
som idioter, og – nok så vigtigt! – hvad der gør at vi fra tid til anden træffer 
kloge beslutninger og også handler efter dem. 
 Mennesket sat på formel, og så får vi den perfekte verden? 
 Grin du bare! Men det er altså idiotisk at vi bliver ved med at træffe 
politiske beslutninger og investere i både tid og penge den ene ”fantastiske” 
løsning efter den anden som ikke virker – eller i hvert fald ikke virker efter 
hensigten.  
 Hvis vi gerne vil hinanden, og hvis vi gerne vil have trygge samfund 
og personlig frihed, så skal vi bruge vores ressourcer bedst muligt, og det 
gør vi ved at lære os selv at kende og tage os selv seriøst. Den eksperimen-
telle økonomi, evolutionspsykologien og neurologien kan fortælle os noget 
om, hvem vi er, og hvilke værdier og anlæg vi bærer med os – både indivi-
duelt og i flok, og både som individer og som art – og de kan sige noget om, 
hvad det er der giver os meningsfulde liv. Og jeg vil gerne have et menings-
fuldt liv, og jeg vil gerne have at alle I andre også har det, dig og de øvrige 
syv milliarder mennesker, for jo mere meningsfulde jeres liv er, desto større 
er sandsynligheden også for at I lader mig være i fred, når jeg har behov for 
det, og at I ikke har behov for at gå og lave om på mig og mine særheder. 
 Jo mere indholdsløst folks egne liv er, desto me-
re render de og snager i andres. Hvis man har noget 
meningsfuldt at tage sig til, og man har rigeligt med 
sjove udfordringer, så gider man heller ikke at rende 
og hænge sig i om andre spiser det ene eller det an-
det – eller undlader at spise det – eller om de går med 
hat eller med ikke-hat eller spiller pik med den for-
kerte hånd.  
 

 

Evolutionen, 
neurologien,  

den eksperimentelle 
økonomi og 

evolutionspsykologien 
Taktil Rygmassage arbejder ud fra 
devisen: ”Den, man rører ved, mobber 
man ikke”. 

Rygmassagen medfører, at de implicere-
de elever ændrer deres interne personlige 
relationer, idet de her oplever sig selv i en 
ny rolle. Såvel modtager som massør får 
en positiv oplevelse: Det er dejligt at få 
massagen, og det er dejligt at gøre noget 
godt for en anden. Begge parter føler, at 
de er vigtige i en proces, og de føler sig 
værdifulde, set og betydningsfulde i 
forhold til hinanden. Man mobber ikke 
en person, man har haft positive 
oplevelser sammen med. 
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 Og jo mere man har haft mulighed for at udfolde sig og udforske ver-
den sammen med andre – og hvis man virkelig har stået over for nogle seri-
øse udfordringer, hvor man skulle tage stilling til sine valg – desto mere 
interessant bliver man også som person. Sladder og religiøs fundamentalis-
me er selvfølgelig temmelig forskellige, men de deler det samme behov for 
at konformere omgivelserne, så de bliver lige så uopfindsomme og kedelige 
som én selv. Sladderen om ”afvigerne” ville jo ikke være interessant eller 
give et følelsesmæssigt kick, hvis der ikke bagved lå en forestilling om at 
der er noget normalt som man selv er en del af, og som er godt og værd at 
bevare. Sladderen er et stammefællesskab. 
 Det er af kedsomhed, dine omgivelser har lukket dig inde her? 
 Dét er jo nok lige at stramme den! Det var den 
rigtige beslutning at give mig en pause fra mig selv. – 
Mitzi havde ganske vist gjort reklame for fænomenet 
”pause fra Cornelius” i årevis, men jeg troede ikke at 
det kunne være sandt… 
 Så du har fået det bedre af at være her? 
 Jeg har fået en ro tilbage som ikke var der for nogle måneder siden, 
dét er rigtigt, ja. 
 Når jeg slæbte dig gennem hele evolutionen i tirsdags, så var det altså 
ikke for at genere dig eller bare for at blære mig med, hvad jeg mener at vi-
de at der foregik blandt vores forfædre for en kvart million år siden og læn-
gere tilbage. Nej, så er det, fordi der rent faktisk er noget brugbart for os at 
lære ud af den beretning. Vi kan ikke komme videre som menneskehed, 
hvis vi ikke lærer os selv at kende. – Og sådan er det jo i øvrigt også ofte for 
os som individer.  
 Personlig udvikling? 
 Nu skal vi bare have det op på artsniveau! 
 Inderst inde er vi aber og stenaldermennesker, 
og hvis vi skal skabe nye fællesskaber og nye løsnin-
ger som gør os glade og tilfredse, så syv milliarder 
mennesker kan leve – og overleve! – på kloden, så 
skal vi respektere det og tage højde for det. Vi har 
behov for fællesskab, vi har behov for kærlighed og 
anerkendelse, og vi har brug for fysisk kontakt med vores medmennesker 
for at kunne fungere. 
 Cyberspace er ikke nok? 
 Grooming skal der til! 
 Grooming, ligefrem? 

Et afgørende element i Taktil Rygmassa-
ge er aktiveringen af hormonet oxytocin. 
Ved berøring af kroppen sendes der 
besked til hjernen, der herefter frigør 
hormonet oxytocin, som via hypofysen 
transporteres ud i kroppen. 

Oxytocinen bevirker at kroppen og 
dermed personen: 

• bliver rolig og afslappet 

• bliver mindre aggressiv 

• bliver mindre angst 

• bliver mindre stresset 

• får en lavere puls og blodtryk 

• får færre muskelspændinger 
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 Hvorfor egentlig ikke? Ingen af de store aber kan undvære det. Flok-
kene falder fra hinanden, hvis de ikke groomer hinanden. 
 På grund af den morfinagtige rus de får ud af det? 
 Måske ville vi få en meget bedre verden, hvis 
G8-møderne og hvad de nu hedder alle sammen, ind-
ledte med at alle satte sig ned og nulrede hinanden i 
hovedbunden? 
 En lille, kollektiv morfinrus inden forhandlingerne? 
 Taget i betragtning, hvor meget grooming har 
betydet for gruppefreden gennem størstedelen af vo-
res evolution, er det da markant, så lidt vi rører ved 
hinanden! 
 Vi skal vedkende os vores menneskelighed og abelighed, og hvis vi 
virkelig ønsker at være noget andet og mere end dét… 
 Homo liquens? 
 Ja. Så skal vi vælge det og kun da. Hvis vi også virkelig er villige til at 
betale prisen for det. – Og nu skal jeg simpelthen ud! Du kunne jo eventuelt 
rydde lidt op og hente en kande te imens. Jeg har to ting mere på program-
met som jeg har brændende behov for at få sagt, inden Bo kommer og hen-
ter mig. 
 Og så er vi færdige?! 
 Lad være med at lyde som om du lige har vundet en million! 
 Det virker bare helt vildt! 
 Ja, det føles godt nok lidt mærkeligt. Overvældende på en måde. Men 
tomt. – ”Undervældende” måske? 
 Vi har godt nok været vidt omkring!  
 Men nu skal jeg altså ud og slå en streg!  
 Skal jeg se om der er kage eller noget frugt dernede også? 
 Frugt ville være godt! – Men kage ville heller ikke skade… 
 Jeg ser, hvad der er… 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

Oxytocinen har stor betydning for rela-
tionerne mellem mennesker. Der opstår 
en positiv binding mellem børn, der 
masserer hinanden. De knytter sig tætte-
re til hinanden, og en potentiel fjende 
forvandles under oxytocinets påvirkning 
til en nær forbundsfælle. Jævnlig rygma-
sage vil gøre en klasse mere harmonisk – 
den sociale interaktion vil blive bedre. 

sammenmodmobning.dk 
september 2009 
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∆ΙΑΨΑΛΜΑΤΑ XXVIII  
 
 
Tag eksempelvis en stor profet som Ib. Hellige Ib af Rødovre, prædikant og 
profet, ophavsmand til Ibs Brev til Revisorerne, Ibs Åbenbaring og Prædike-
nen på Albertslundsbjerget til Carina som Havde Kørt på Cykel Uden at 
Holde med Hænderne.  
 Ib talte kun om fred og hadede ingen. Han var uskyldsren og havde 
set Herrens Åsyn for sine øjne.  
 Men ville nogen lytte til Ib af den grund? 
 Nej, grød om de ville! Sgu-fandeme nej! 
 Det skortede ellers ikke på anekdoter om Den Hellige Ib: Uddrivelsen 
af den Onde Ånd fra Fru Jørgensen under Skoudsalget i Anva, Ibs S-tog 
kører til tiden, og Ib Får Trykt en God Nyhed i Avisen.  
 Ib elskede mennesker, thi han kunne ikke andet. Selv naboen, der 
aldrig lugede sin del af fortovet, kunne Ib lide. Ib passede sit arbejde, op-
drog sine børn, og så betalte han sin skat med glæde. Han var også træner 
for sønnens fodboldhold og tog en gang imellem tjansen som kasserer i 
grundejerforeningen. Ib huskede også at besøge sin gamle mor på pleje-
hjemmet, han læste som regel avisen hver dag, og sammen med sin kone 
havde han meldt sig ind i et politisk parti. 
 I det hele taget var 
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 Te, frugt og kage! 
 Herligt! – Og hvor føles det skønt at være på vej hjem! 
 Dét er der vel ikke noget at sige til? 
 Det er jo ikke bare for sjov jeg siger at omgivelserne skaber os, lige så 
meget som vi skaber omgivelserne! Et hjem som man har indrettet præcis 
som man gerne vil have det, siger noget om en selv, men det påvirker jo 
også tilbage på én igen. Det er ikke kun katedraler og moskeer der er bygget 
til at sætte os i en bestemt stemning, vi gør det jo også med vores private 
omgivelser.  
 ”Gør boliger til hjem” – eller hvad det nu var der var et slogan der hed en-
gang? 
 Dét vi beslutter os for at omgive os med, de valg vi træffer for at gøre 
os det behageligt, de gør jo noget ved os. – Og hvis vi ikke gør os ulejlighe-
den med at finde ud af, hvordan vi har det bedst, og indretter os efter det, 
så er der jo en hel selvrefleksiv proces vi har snydt os selv for. 
 Det var da vist det tætteste du har været på en kompliment til boligindretning! 
 Åh, frøken journalisten tog det som en kompliment? 
 Man må tage til takke med de smuler man kan få. 
 I dét omfang vi rent faktisk vælger livsstil – in-
klusive det grej og den sofa der måtte høre til – og 
ikke bare følger med strømmen og køber det samme 
som naboen eller den pæne familie i IKEA-kataloget, fordi vi tror at vi bli-
ver lykkeligere af at ligne dem, så er boligindretningen jo en del af vores 
dannelsesrejse. Vi sætter vores fysiske aftryk på verden. Vi overvejer og 
træffer nogle valg med hensyn til, hvad der gør os veltilpas. Og derudover 
signalerer vi også hvem vi er. – Vi er og bliver semiotiske væsener, men vi 
er det i dobbelt betydning: som afsendere og som modtagere. 
 Både-og; vi indgår i en vekselvirkning med vores egne signaler? 
 Og derfor har jeg absolut ikke fortrudt at jeg valgte at få besøg af en 
livsstilsjournalist fra det mest forudsigelige af alle medier – så ja, tag det 
gerne som en kompliment.  
 Desuden kunne vi slet ikke være mennesker, hvis vi ikke også dyrke-
de skønheden, og det er jo netop den du også skriver om. – Eller hur? 
 Sandt.  
 Nå, det var økonomi jeg truede med at vi skulle tale om, inden Bo 
kommer. 
 Det synes jeg ellers vi har haft en del af? 

VI GØR EN INDSATS. 
HVAD GØR DU? 

 
IKEA-Family kataloget  

efterår 2009 
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 Ja, men det er også fundamentet for alt. Jeg har også lige siddet og 
sagt at vi skal uddanne en masse mennesker, og dét er jo ikke gratis. 
 Men jeg tænker ikke nødvendigvis kun på penge, når jeg siger øko-
nomi, men på udnyttelse af ressourcer i enhver sammenhæng; natur, tid, 
menneskelig energi, energi i det hele taget, genetisk variation, alt er i sidste 
ende økonomi. 
 Betyder det ikke ”husholdning” eller sådan noget? 
 Jo, præcis. ”Oikos” betyder hus og ”nomos” be-
tyder lov eller at styre noget. Og dét som vi overord-
net set skal til at indse, det er at vi er nødt til at ”hol-
de hus” med ressourcerne. – Hvis dét udtryk overhovedet findes mere? 
 Det er godt nok længe siden jeg har hørt det! 
 Det lyder lige pludselig helt forældet. – Men princippet er godt nok! 
 Men så betyder det jo egentlig også bare ”at økonomisere”? 
 Hvilket straks lyder langt mere trist og meget mindre varmt og rumme-
ligt end ”huset” som netop også kan være et hjem, med alt dét det indebærer. 
 Af personlig indretning og fællesskab? 
 Og gensidigt engagement. 
 Økonomi er forudsætningen for alt det andet vi gerne vil. Sådan er 
det i privathusholdningen, og sådan er det også i den globale husholdning, 
og det er jo blandt andet også i den betydning vi skal til at blive voksne. 
 Og lade være med at lytte til, hvad bankrådgiveren forsøger at prakke os på af 
skumle låne- og finansydelser? 
 Dét der holder, og dét der altid har holdt, det er at sætte tæring efter 
næring og at lægge til side til dårlige tider. Det har vores forfædre vidst si-
den oldtiden, og vores olde- og bedsteforældre vidste det også, og det var 
sådan de skabte de rige og velfungerende samfund som du og jeg har nydt 
godt af gennem hele vores liv. – Der var noget smukt, synes jeg, ved de to 
gamle ord ”husbond” og ”madmor”: en mand der omhyggeligt dyrker jor-
den med tanke på de mennesker der bor under hans tag, og en kvinde der 
sørger for at alle får næring og omsorg.  
 Med træsko og tophue og det hele? – Og sølvknappet vest med almuestriber? 
 Man kan måske trættes af bondskheden og det forstokkede, og man 
kan finde kønsstereotyperne utålelige og få klaustrofobi af den mangel på 
modernitet og frisind som begreberne slæber med sig, men man kan ikke 
komme uden om at de to begreber husbond og madmor rummer en dybde 
og nogle værdier som det koster os dyrt at ignorere. Og derudover kan jeg 
bare godt lide ordene, fordi de er rustikke og smukke på sådan en solid og 
driftsikker måde. 

Økonomi 
 

It’s the philosophy, stupid. 
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 Semantikens svar på en traktor? 
 Det er meget muligt, men den er ulige meget mere bevendt til at pløje 
jorden med, når verden skal brødfødes, end en lille, rød sportsvogn med ka-
leche er. 
 ”Kaleche”?! 
 Ok, lad os komme videre, inden jeg også begynder at tale om tække-
mænd og tornistre! 
 Du er ikke også typen der ”cikler”, vel? 
 Kun om søndagen. 
 Økonomi – husholdning – er forudsætningen for vores videre velbe-
findende på planeten, og derfor er vi nødt til også at vælge vores økonomi. 
Skal markedskræfterne gives totalt frit spil, så de driftigste kommer til at 
sidde som monopolknudepunkter i det globale netværk, eller skal vi kon-
trollere det hele, så foretagsomheden kvæles? 
 Eller skal det være et både-og; en blandingsøkonomi? 
 Det har vi allerede svaret på, og vi har også konstateret at blandings-
økonomien er en evig proces der aldrig finder sin endelige, perfekte balance 
mellem liberalisme og kontrol. 
 Det tætteste vi kan komme en ”perfekt løsning”, er en erkendelse af at en 
blanding er nødvendig? 
 Og dét gælder både lokalt, nationalt, kontinen-
talt og globalt.  
 Hvor der måske i visse kredse har været en tendens til at tænke lo-
kaløkonomi som noget der kunne kontrolleres – hvis ikke ligefrem dikteres 
– fra centralt hold, mens vi af praktiske årsager historisk set aldrig har kun-
net regulere den globale økonomi, så skal vi til at indstille os på at økonomi-
en på alle niveauer skal reguleres, sådan at der kan herske handlefrihed 
inden for nogle solide rammer. – Og med ”handlefrihed” mener jeg enhver 
betydning af ordet. 
 Men vel ikke på samme måde? Er der ikke forskel på at drive en kommune – 
eller for den sags skyld bare en kommuneskole – og så FN eller EU? 
 Jo, selvfølgelig. Og vi kommer heller ikke til at finde den rigtige og 
evige model for dét. Vi kommer til løbende at ændre, på hvilke niveauer 
forskellige ting skal reguleres: personskat, selskabsskat, afgifter, regler for 
finansprodukter, rentesatser, offentlig finansiering, støtte og så videre. Vi 
skal opfatte økonomi som ét samarbejdende memetisk netværk med for-
skellige niveauer af – jeg ved ikke engang om man kan kalde det komplek-
sitet, men noget i den retning – alt efter, om man befinder sig på lokalt eller 
globalt niveau.  

Blandingsøkonomi 

På alle niveauer 
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 Uanset om vi er fru Olsen hjemme i køkkenet eller verdens største 
bank på den anden side af kloden, så er det den samme økonomi vi deltager 
i. Om ikke andet, så fordi banken med garanti har været med til at låne pen-
ge til producenterne af ét eller andet som fru Olsen har stående i sit køle-
skab. – Fru Olsen havde ikke haft det i køleskabet, hvis ikke producenten 
havde kunnet få kapital, og banken havde ikke kunnet leve af at låne penge 
ud, hvis ikke der var fru Olsener der købte varer fra de firmaer som banken 
har som kunder.  
 Så medmindre jeg flytter ud på en øde ø og dyrker mine grøntsager selv – 
eller lever af bregner og rå hamster – så deltager jeg i storkapitalen? 
 Det kan du ikke undgå. Men du kan holde øje 
med, hvem der producerer dine varer under ordent-
lige forhold, og så kan du købe ind hos dem. – Dét er 
reelt økonomisk demokrati. Vi stemmer alle sammen 
med pengepungen, og det er i princippet ikke ander-
ledes end at afgive sin stemme ved et valg. Det synes 
måske omsonst at gå på indkøb på baggrund af etis-
ke principper, hvis ingen andre gør det samme, men sådan er det jo også at 
stemme, når vi går til valg. Det er også omsonst at stemme på et parti, hvis 
ingen andre gør det, for så bliver det ikke valgt ind, uanset hvor fornuftige 
de end måtte være.  
 Ansvaret ligger hos dig selv. Hvis du har et 
horn i siden på storkapitalen, må du lade være med 
at købe deres varer. Og bortset fra ændring af lovgiv-
ningerne rundt omkring – som også er dit ansvar som medborger i et demo-
kratisk samfund – så kan du ikke med demokratiske, fredelige midler gøre 
ret meget andet end at vælge, hvor du bruger dine penge, og så at blande 
dig i debatten eller melde dig ind i et parti eller en interesseorganisation. 
 Skrive læserbreve? 
 Eller demonstrere fredeligt eller lave kunstpro-
jekter og events der udstiller dem du mener, forbry-
der sig mod dine principper. Men det er dit ansvar at 
gøre det på demokratisk forsvarlig vis.  
 Så ikke nogen opbakning til voldelige antiglobalise-
ringsdemonstrationer fra Cornelius Magnussen? 
 Nej, fandeme nej! De er nogle pubertære snot-
hvalpe der må lære at tage sig sammen og opføre sig ordentligt! Og hvis de 
gerne vil have at tingene skal være anderledes, så må de fremvise reelle al-
ternativer. Opfinde noget der er bedre. Hvis de mangler penge til at gøre 

Dit eget ansvar 
Den trinvist arbejdende samfunds-
tekniker har typisk følgende holdning: 
Selvom han måske kan være opfyldt af 
idealer om samfundet ”som helhed” – 
idealet kunne måske bestå i samfun-
dets almene velfærd – tror han ikke på 
en fremgangsmåde, hvor man på én 
gang laver det hele om. (…) 

Ligesom Sokrates er den trinvist arbej-
dende tekniker klar over, hvor lidt han 
ved. Han ved, at man kun kan lære af 
sine fejltagelser. 

I overensstemmelse hermed går han 
frem trin for trin, idet han omhyggeligt 
sammenligner de forventede resultater 
med de faktiske, og mens han hele 
tiden holder udkig efter de uundgåe-
lige uønskede konsekvenser, som 
enhver reform har. Og han undlader 
at iværksætte reformer, som er så 
komplicerede og omfattende, at de 
gør det umuligt for ham at udrede 
årsager og virkninger, eller overhove-
det at vide hvad det er, han gør. 
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det for, så må de løbe med aviser eller finde sig et velbetalt job, så de kan 
donere deres egne penge til det de tror på. – Tag Ungdomshuset som eksem-
pel. Hvor mange unge mennesker drejede det sig om? Et par tusinde? Tre? 
Fire? Hvis de virkelig, virkelig gerne ville have haft dét hus, hvorfor så ikke 
spytte 5.000 kroner i kassen hver? Det kan ikke tage mange ugers fritidsar-
bejde at skrabe 5.000 kroner sammen for raske unge mennesker med initia-
tiv. Så kunne de have lavet deres egen forening og købt huset, og så kunne  
de have gjort med det, fuldstændigt hvad de ville.  
 Men havde de så ikke bare ”spillet kapitalismens 
spil”? 
 Næ. De havde været ansvarsbevidste medbor-
gere i en retsstat. Hverken mere eller mindre. Og hvis 
de principielt er imod at eje noget som helst, så kun-
ne de have oprettet ejerskabet af huset som en selvejende institution. 
 Dét er der jo ikke meget anarki i? 
 Nej. Og gudskelov for dét! For anarki skal man ikke ønske sig. Anark-
isme heller ej. Det eneste som det med sikkerhed fører med sig, er vold og 
overgreb mod uskyldige.  
 Den eneste grund til at alle Ungdomshusets ”aktivister” ikke har fået 
en gigantisk røvfuld, når de har bevæget sig rundt i byen, det er at der er en 
retsstat som beskytter både dem og deres ret til at ytre sig. Havde den rets-
stat ikke været der, så havde de ligget med brækkede ben og kraniebrud 
rundt omkring på hovedstadens hospitaler i tide og utide. Fordi der er an-
dre grupper i samfundet som heller ikke er tilhængere af retsstaten, men 
som tror på selvtægtens velsignelser, fordi retsstaten, demokratiet og andre 
principper rager dem en Pind.  
 Hvis du vil have ændrede forhold, det være sig rundt om hjørnet eller 
globalt, så kan du gå ind i politik eller stille nogle krav til dine politikere, så 
tingene kan blive ændret. Det gælder for lokalplanen, og det gælder ”stor-
kapitalen”, og den vil jeg gerne tilbage til.  
 For vi er nødt til at regulere de internationale 
finansmarkeder, så alle får nogle klare rammer at tje-
ne deres penge inden for.  
 Så vi undgår globale finanskriser ligesom nu? 
 Og i stedet skaber tålelige økonomiske forhold 
for samtlige indbyggere på planeten Jorden. Omsæt-
ningen i handel med penge og finansielle spådomme 
overgår langt omsætningen i handel med alt lige fra 
diamanter til sko og bananer. Det er blandt andet derfor at en finanskrise 
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kan få så store konsekvenser: antallet af nuller før kommaet der er i omløb, 
er totalt overgearet i forhold til den reelle mængde af fysiske varer, arbejds-
kraft og mursten som findes. Den finansielle sektor – som egentlig blot bur-
de være en transaktionsforanstaltning, så varer og arbejdskraft plus noget 
jord og nogle huse kan skifte hænder uden for meget bøvl – er i sig selv gået 
hen og blevet en producent til verdensmarkedet. 
 Men de producerer ingenting? 
 Ikke dét der ligner! Ikke andet end en serviceydelse der er vokset ud 
af proportioner og har fået sit helt eget liv.  
 Ikke alene har Frankenstein skabt sit monster, det er også begyndt at få børn? 
 Et umådeligt avledygtigt monster – var det ikke ligdele han var byg-
get af? 
 Måske lige bortset fra møtrikkerne i tindingerne… 
 Finansmarkedernes hæmingsløse vækst er unægtelig interessant ud 
fra et memetisk perspektiv: hvad der startede som et økonomisk smøremid-
del, er blevet et memplex som i sig selv er i stand til at påvirke – hvis ikke 
ligefrem styre – alle andre memplexer.  
 Og måske endda ligefrem dræne andre og værdigere forretningsområder for 
de bedste hoveder? 
 Ikke blot forretningsområder, men samfundsområder af enhver art. 
Og med hensyn til memerne er det interessant, fordi det er et eksempel på 
at når der opstår et nyt medie – hvad man vel godt kan kalde penge – så 
ekspanderer den memetiske kompleksitet, indtil den støder på en mur. I det 
her tilfælde er muren lovgivningen. 
 Men det er vel det samme som sker med memerne i cyberspace, så? De eks-
panderer totalt, så længe der er ledig lagringskapacitet? 
 Vi har før draget paralleller til fysikken, og det som jeg tænker på, det 
er at det her jo heller ikke er meget anderledes end den måde gasmolekyler 
opfører sig på: de spreder sig, til de fylder rummet ud. – Selvfølgelig igen 
med den forskel, at memerne har struktur og hænger sammen – ifølge min 
påstand som skalafri netværk – gasmolekylerne fordeler sig jævnt og hæn-
ger ikke sammen. 
 Men de spreder sig på den plads der er? – Og det samme gør memerne? 
 Det var bare en tanke… 
 Dét jeg gerne vil frem til, er blandt andet den Tobinskat der er fore-
slået, hvor der skal lægges 1 procent eller måske blot 0,1 procent afgift på 
alle internationale valutatransaktioner for at modvirke kortsigtet spekula-
tion og ustabile finansmarkeder. 
 Tobinskatten er et af antiglobaliseringsbevægelsens mantraer? 
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 Rigtige idéer kan jo godt hijackes af folk der 
ikke er for kløgtige. – Hvorefter idéen så pludselig 
bliver ”inficeret”, og ingen fornuftige mennesker vil 
røre den med en ildtang. Hvad der er synd. 
 Jeg er overbevist om at Tobinskatten er en rig-
tig, rigtig god idé, og det er blandt andet derfra jeg 
også vil hente pengene til al den uddannelse som klo-
den har brug for. I sidste ende vil det gavne finans-
markederne, fordi uddannelse er med tilat sikre en 
stabil verden. Tobinskatten kunne indbetales til en 
global fond, hvor de enkelte lande så kunne hente penge til at uddanne folk 
for. 
 Ud over finansmarkederne i sig selv er der så 
også behov for en regulering rent juridisk af de mul-
tinationale virksomheders muligheder for at flytte 
deres penge fra land til land, så de reelt kan slippe for 
at betale skat nogen steder. Den form for unddrag-
else holder naturligvis ikke, og det er vi nødt til at få 
rettet op på.  
 For det første er det umoralsk, for det andet er 
det jo ublu konkurrence i forhold til de mindre virk-
somheder der kun opererer i ét land, og som derfor 
faktisk betaler skat, og for det tredje skal vi naturlig-
vis som demokratiske stater kunne beskytte os imod 
at vores økonomiske magt bliver undermineret af 
ikke-demokratiske foretagender. Vi skal have nogle 
penge at bygge veje og skoler og hospitaler og alt 
muligt for. Vi skal også lønne politiet og drive dom-
stolene og alt muligt andet, og dét er der jo nogen der 
skal betale, og hvis vi som demokratiske stater beslutter at det gør 
virksomhederne med en vis andel, så skal de naturligvis også gøre det! 
 Ellers er der ikke noget demokrati? 
 Demokrati koster penge, ligesom alt muligt andet, og det eneste sted 
staten kan hente penge hjem, er ved at ”sælge” sine ydelser gennem op-
krævning af skat eller gennem brugerbetaling. Det er bare ikke lige alt der 
kan gøres op i konkrete ydelser der kan sættes beløb på. – Hvad koster det 
eksempelvis at politiet findes og er med til at opretholde den stabilitet i 
samfundet der gør at det kan lade sig gøre at drive virksomhed med et vist 
overskud? Det kommer også de multinationale virksomheder til gode at 
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domstole og andre offentlige institutioner findes, og derfor må de nødven-
digvis være med til at betale for det. 
 Lige nu snyder de bare? 
 Nogle af dem gør i hvert fald. 
 Men regulering betyder også at vi er nødt til at tage højde for de 
skalafri netværk. For penge og kultur er jo ikke gasmolekyler. – Kan du 
finde den tegning vi havde fat i på et tidspunkt, hvor der er kurver for to 
skalafri netværk på én gang; den der viser en lille økonomi som bliver 
større? 
 Denne her? 
 Præcis. – Hvad er det den vi-
ser? 
 De rige bliver rigere, og de fattige 
fattigere. 
 Alle vil helst stå i forbindelse 
med dem der har flest forbindelser i 
forvejen. Kurven viser normalt an-
tallet af forbindelser, men vi omsat-
te antallet af forbindelser til graden 
af kompleksitet. 
 Høj kompleksitet giver mere kom-
pleksitet, og kompleksitet er lig med rig-
dom? – Rigdom giver mere rigdom; de 
rige bliver rigere, og de fattige bliver fattigere. 
 De rige bliver rigere, men måske bliver de allerfattigste ikke nød-
vendigvis fattigere, men med befolkningstilvækst bliver der bare flere af 
dem. 
 Den lille kurve viser situationen i udgangspunktet: Et meget lille antal 
personer har vanvittigt mange forbindelser og lever med høj kompleksitet – 
det vil sige velstand. Men enormt mange personer har kun få forbindelser 
og lever i fattigdom. 
 Med flere mennesker bliver kurven større og rykker ”udad”. Det vil 
sige at der kommer flere mennesker med meget få forbindelser, og stadig et 
lille antal mennesker med mange forbindelser og velstand.  
 Endnu flere forbindelser i virkeligheden? 
 Fordi, med flere mennesker i netværket er der flere mennesker det er 
muligt at stå i forbindelse med, og med større område eller større marked 
eller hvad det nu er, er der også flere nicher at udfylde og flere penge at 
tjene for dem der har gode forbindelser og er populære i forvejen. 
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 Hver gang barrieren mellem to netværk nedbrydes, så bliver der flere 
at stå i forbindelse med, og fordi antallet af mulige forbindelser vokser 
eksponentielt i forhold til antallet af deltagere i netværket, så vil det sige at 
knudepunktet – den med de allerfleste forbindelser – også får mulighed for 
at vokse sig eksponentielt større – og rigere. 
 Når to eller flere netværk slås sammen? 
 Når grænsen mellem to eller flere netværk nedbrydes, ja. Så længe vi 
havde toldmure og handelsbarrierer mellem nationalstaterne, var der græn-
ser for, hvor store de største virksomheder kunne blive. Men i takt med at vi 
har nedbrudt de grænser, så er knudepunkterne også blevet endnu større. 
 Kurven forestiller jo også virksomheder: der er et relativt lille antal 
virkelig store virksomheder med globale forbindelser og ufattelige rigdom-
me, og så er der millionvis af små – mange af dem virkelig fattige – enkelt-
mandsvirksomheder. For ikke at sige ”enkeltkvinde-virksomheder”. Det er 
jo hovedsageligt kvinder der får mikrolån og holder lokalsamfundene kø-
rende rundt omkring i verdens allerfattigste områder. 
 Med et globalt marked blev Coca Cola og Pepsi bare endnu større, og det be-
tød ikke at Jolly Cola pludselig voksede? 
 Præcis. Når vi går fra nationale, afgrænsede økonomier til en global 
økonomi, er det den kontekst som velstanden og forbindelserne opstår i, 
der er så meget desto større, og derfor bliver de få knudepunkter med de 
mange forbindelser endnu mere velforbundne og endnu rigere i en global 
økonomi, end de var i de nationale økonomier. Simpelthen fordi der er så 
meget mere velstand og så mange flere forbindelser at få. Kurven bliver 
større og rykker udad, fordi der er flere mennesker.  
 Men en skål ris er stadig en skål ris, og de fattigste bliver ikke bedre connec-
tede af at økonomien bliver global? 
 De står stadig nede på hjørnet og sælger æg og kartofler i dét omfang 
hønen og jorden kan producere det. 
 Medmindre man griber ind politisk? 
 Og dét er vi så nødt til at gøre i en eller anden global udgave. 
 For hvis vi ikke griber ind og gør noget, så følger kurven – ifølge mine 
hypoteser – automatisk kurven for de skalafri netværk, og derfor betyder 
hverken globalisering, flere mennesker eller større produktion at fattigdom 
bliver afskaffet. Den eneste konsekvens som det har, hvis vi ikke gør noget, 
er at ekstremerne bliver større. 
 Så du vil gribe politisk ind globalt? 
 Det er den fredelige mulighed vi har. Vi kan ville at der skal være fær-
re fattige – det vil sige: færre mennesker med få forbindelser – vi kan insi-
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stere på at de får skolegang og bliver økonomisk, beskæftigelsesmæssigt og 
geografisk mobile, så de kan deltage i skabelsen og konsumptionen af vel-
stand. – På en måde, vel at mærke, så de stadig selv bestemmer over deres 
liv. 
 Globalt kan vi også – ligesom i nationalstaterne – beskatte de højkom-
plekse med de mange forbindelser, så der bliver råd til at uddanne og even-
tuelt forsørge de andre.  
 Og så bliver kurven hvad…? Mere lodret eller vandret? 
 Så bliver kurven mere lodret – hvilket virker ulogisk, fordi vi tænker 
på den form for fordelingspolitik som noget der ”udjævner”, men det er jo, 
fordi figuren er konstrueret med antallet af mennesker på den lodrette akse 
og forbindelserne på den vandrette, og det er forbindelserne der skal være 
mere jævnt fordelt. Hvis vi hæver ”mindstekompleksiteten”, så rettes kur-
ven op. 
 Men det vil stadig være den samme begrænsede gruppe som har flest forbin-
delser? 
 Medmindre vi indfører diktatur – det være sig nationalt eller globalt – 
som forhindrer de mest initiativrige og kreative i at udfolde sig og skabe 
alle de kontakter og den kompleksitet som de har lyst til og mulighed for. 
Hvilket er en rigtig dårlig idé, for vi har jo brug for kreativitet og foretag-
somhed! Vi skal bare finde ud af at balancere den økonomi der kommer ud 
af det, så millioner af mennesker ikke får nogle lorteliv. Og dét gælder ikke 
mindst globalt.  
 Sagde du ikke at vi netop ikke skulle have en global stat med global skatteud-
skrivning? 
 Jo. Og derfor må vi som nationalstater engagere os i global politik, så 
vi arbejder sammen med de andre nationalstater om at bevare vores suve-
rænitet som stater og ikke lader os udsuge økonomisk af en udvikling som 
vi har været for sløve i optrækket til at tage alvorligt og få noget godt ud af. 
Nationalstaterne er nødt til at tage sig selv seriøst i forhold til globaliserin-
gen og de multinationale selskaber – penge er magt, og dét vil de altid være! 
– og så er vi nødt til med demokratiske midler at skabe solide, nationalstats-
bevarende rammer for de multinationale selskabers aktiviteter. Så de både 
kan opfinde og sælge alle de ting vi gerne vil have, og så de er med til at 
betale for de rammer som også i det lange løb kommer dem selv til gode. 
 Retssamfund og demokrati? 
 Og veluddannede, vellønnede forbrugere der kan købe deres varer. – 
Omsætning er godt! Handel er godt! Det skal bare ske på ordentlige måder, 
og der har de nationale politikere sovet i timen, og det har vi også som be-
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folkninger og vælgere, for vi har brugt alt vores krudt på at sidde og pille os 
selv i navlen og fylde vores liv og vores huse med skrammel! 
 Nationalstaternes fremtid ligger i at samarbej-
de med andre nationalstater; ligger i at netværke 
med andre stater og arbejde for fælles interesser. 
 Min næste økonomiske stikpille hænger så sammen med den forrige. 
For hvis vi nu ser på den samme tegning, og i stedet for individer og 
virksomheder ser på netop nationalstaterne, så gør samme mønster sig jo 
gældende: to stater har vanvittigt mange forbindelser, høj kompleksitet i 
import og eksport, og dermed har de også stor velstand og stærk økonomi.  
 Kina og USA? 
 Bemærk den rækkefølge du nævnte dem i. – Det er samtidigt de stater 
alle andre stater ønsker at være i forbindelse med økonomisk og politisk. 
 Og alle vi andre er fucked…? 
 I hvert fald dét utal af stater der har umådeligt lav kompleksitet i de-
res forbindelser med omverdenen: dels har de kun få samarbejdspartnere, 
de har få udenlandske investeringer, de investerer ikke selv nogen steder, 
de eksporterer hovedsageligt råvarer, det vil sige varerne i sig selv har 
meget lav kompleksitet, og så eksporterer de måske i virkeligheden også 
kun en enkelt eller ganske få typer råvarer. – Og, hvad måske værre er: der 
er ingen der ligefrem savner dem, når vi ikke hører fra dem. 
 Men der er vel trods alt en ret stor midtergruppe? – Europa og Indien, for 
eksempel? 
 Plus Japan, Sydkorea, Israel, Canada og Australien. En snes. Vi har 
rigtig mange og komplekse forbindelser. Det er godt, men ikke nødvendig-
vis uundværligt at stå i forbindelse med hver enkelt af os. Men vi er altså 
ikke mange ud af de rundt regnet 200 nationalstater der findes – der er 192 
medlemsnationer af FN. Vi udgør en tiendedel. 
 Resten kunne vi sagtens klare os uden? 
 Økonomisk ville vi ikke savne dem overhovedet. Hvis det ikke lige 
var på grund af olien og de andre råstoffer hos nogle af dem. Men den dag 
vi overgår til vedvarende energi og bæredygtige teknologier, så mister de 
totalt interesse. – Medmindre de selv finder på noget spændende at bidrage 
med i mellemtiden.  
 Men det gør de næppe, for olien og de andre råstoffer holder diktatorer på 
magten, og diktatorerne har ingen interesse i at involvere befolkningerne i kreativ 
udvikling, så længe de kan slippe for det? 
 Befolkningsmæssigt kan man selvfølgelig sige at Vesten, Kina, Indien, 
Japan og Sydkorea tilsammen udgør små tre milliarder mennesker, så helt 
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galt står det ikke til. Med så mange mennesker ”inde i varmen” er det kun 
lidt over halvdelen af jordens befolkning som vi andre finder overflødige. 
Men dét argument ville jo kun holde, hvis der ikke også internt i vores 
lande var tale om ulige fordeling af goderne.  
 Det er 10 procent af befolkningen i 10 procent af nationerne der sidder på 
flæsket og de gode forbindelser? 
 Alt efter hvor meget flæsk man mener at der skal til, før man kan sid-
de på det, men ellers ja: her har du Homo liquens på den fede måde. De få 
procent af Jordens befolkning som udgør de fem eller ti procent mest velstil-
lede og bedst connectede af Kinas, Vestens og et par andre landes befolk-
ninger.  
 Er det sådan vi gerne vil have det? Det er det muligvis. Men det er og-
så muligt at vi synes at det er en rigtig dårlig idé. Hvis vi stemte om det, vil-
le den velstillede minoritet med ret stor sandsynlighed hurtigt miste mag-
ten. Især hvis vi begyndte at stemme med pøbelmetoder i stedet for at gå til 
civiliserede valg.  
 Der ligger med andre ord et helt overordnet valg forude for os alle 
sammen og en politisk opgave i at implementere dét vi vælger. Ikke mindst 
for alle dem – os kan vi vel godt tillade os at sige i denne lille sluttede kreds 
– som sidder på flæsket. Om ikke andet, så i kraft af vores uddannelse. 
 Ellers går det galt? 
 Så går det som det plejer at gå: vold, overgreb, optøjer, undertrykkel-
se, etniske udrensninger, massevoldtægt af kvinder og vilkårlige anholdel-
ser og afstraffelser, kort sagt samfund i opløsning og overgang til totalitære 
styrer. Det er sket før, og det kommer til at ske igen. – Medmindre vi vælger 
det anderledes.  
 Men hvad er det så konkret vi skal gøre? Deltage i politik og sige ja tak til en 
skatteprocent på 75? 
 Måske. Hvor skulle jeg vide det fra? Det er dét 
vi skal finde ud af i fællesskab. Men det skal ske på et 
informeret grundlag, og forudsætningen for dét er at 
der er adgang til uddannelse og information, og at videnskab ikke bliver 
betragtet som endnu en form for personlig overbevisning på linje med troen 
på ufoer og hellige mænd. Videnskab er fundamentalt anderledes, fordi 
iagttagelserne kan efterprøves og er til konstant debat og under kollegial 
beskydning. Derfor er vi nødt til at tage de resultater som videnskaben 
fremkommer med, seriøst.  
 Under forudsætning af at det er seriøse forskere? 
 Sandt. Men ellers er det jo heller ikke videnskab. Forskningsverdenen 
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og dens systemer er ikke perfekte, og fra tid til anden er der fidusmagere 
som snyder de videnskabelige miljøer, men charlataner er der jo alle steder! 
Videnskaben er bare det eneste metodefællesskab der bygger på at man skal 
teste sine resultater over for hinanden, at man skal have sine resultater 
endevendt og afprøvet af andre for at kunne sige at man ved det ene eller 
det andet. Og kendskabet til den præmis og den forskel på videnskab og al-
le andre måder at skaffe sig viden og overbevisninger om verden på, dét 
skal vi som oplyste individer og oplyste samfund udbrede og skabe respekt 
om med undervisning, socialhjælp og ulandsbistand. 
 Og sideløbende med at gør dét, så skal vi altså ikke blot finde ud af, 
hvordan vi vil gardere os mod at de skalafri netværk får frit slag til at skabe 
magt- og pengemonopoler der forarmer størstedelen af klodens befolkning, 
vi skal også omlægge vores produktion og økonomi, så vi ikke udpiner 
Jordens ressourcer. Der skal også være mad, vand og ren luft til vores børn 
og børnebørn, og det er os selv der skal sørge for at der bliver det. Der er 
ikke andre til det. Og for at kunne gøre dét, er vi nødt til at betjene os af 
videnskaben. Bum og basta og punktum og alt muligt! 
 Det er ufravigeligt? 
 Hvis vi ikke vil kvæles i skidt og møg og ende med at komme op at 
slås, ja. 
 Vi – det være sig forskere, forfattere, mediefolk og underholdnings-
industrien – må udstyre videnskaben med nogle fortællinger og værdier der 
gør videnskaben meningsfuld, men vi kan ikke afvige fra dens substans. For 
den er det eneste reelle værktøj vi har til at håndtere livet på kloden, hvis 
syv milliarder mennesker eller flere skal overleve og leve på den. 
 Og med disse ord, så har vi så også bevæget os ind på det næste som 
er nødvendigt for fremtidens økonomi, nemlig at den bliver bæredygtig.  
 Vedvarende energi og økologi? 
 Der er en del gamle brumlebasser af min egen 
slags – velnærede, veluddannede, velformulerede og 
velbedagede på den voksne side af de 60 – som ikke 
gider høre mere om ”bæredygtighed”, og som ikke 
”tror” på klimaændringerne, og som sidder forstok-
kede og forstoppede i deres fede jobs rundt omkring 
og har ædt og drukket for fire indiske landsbyer, si-
den de fandt det belejligt at flytte i hus med gildesal 
og udestue. Og til dem vil jeg bare sige: Vågn op, for helvede! Det er jeres 
egne børn og børnebørn, der kommer til at betale prisen, hvis jeg har ret, og 
I tager fejl! 

Bæredygtighed 
When you talk about ”saving the 
planet” you turn it into an ethical 
question, and I think you won’t solve 
problems if they are seen as “ethical”. 
At some point, everybody behaves 
badly: it was’t just the Nazis who for-
got about ethics. Under stress or in a 
state of insecurity, in a traffic jam or 
when you are hungry, we all make 
regrettable mistakes. 
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 Og hvis I har ret, og jeg tager fejl, så vil jeres 
efterkommere kun have modtaget en bedre verden, 
hvis vi lod tvivlen komme kloden til gode. 
 Det du siger, er at du ikke kan garantere at klima-
forandringerne kommer?  
 Det er der ingen der kan. Men forskningen ty-
der på det. Forskningen tyder også på at hvis vi ikke 
tager os gevaldigt sammen som borgere og som men-
neskehed og skaber nye økonomier og satser grønt og bæredygtigt, så bliver 
det brunt, gråt og ikke bæredygtigt. Og dét er ikke godt! Ødelagt biodiver-
sitet kommer ikke igen! 
 Vi er nødt til at skabe velstand over hele kloden, men vi er også nødt 
til at gøre det på forsvarlig vis og vælge det bæredygtigt sikre. For der er 
kun én klode at eksperimentere med. – Og egentlig tror jeg at det er dét der 
er så vanskeligt at forstå: hvis klimaet virkelig løber løbsk, hvis 90 procent af 
livet i havene dør, hvis biodiversiteten synker under et eller andet grænse-
niveau som vi ikke kan udpege i forvejen, så kan vi heller ikke selv overleve 
som mennesker på planeten. Og der er ikke nogen second chance! Den fin-
des simpelthen ikke.  
 Hm. 
 Det er muligt at ”pessimister” som jeg selv tager fejl. Det er muligt at 
vi ikke har noget problem. Vi har bare ikke råd til at finde ud af det. Vi har 
vitterligt ikke råd til at stå med en ødelagt klode, for der findes ikke nogen 
anden.  
 Vi har ikke råd til at gamble og sige: Der sker nok ikke noget...  
 Vi har kun råd til at satse på det sikre og det 
langsigtet bæredygtige, for der er ikke nogen mulig-
hed for at redde dét der allerede er dødt. Når arter er 
uddøde, så er de væk. Når biotoper er uddøde, så er 
de væk. Præcis som når sprog og kulturer er uddøde, 
så er de væk. Mayernes kultur genopstår ikke. Vikin-
gernes kultur genopstår ikke. På samme måde som 
mammutten ikke genopstår, og dinosaurerne ikke 
genopstår. Når elefanten er væk, genopstår den hel-
ler ikke. Ligesom regnskoven heller ikke gør. Når de er væk, er de væk! Bor-
te! Slut, prut, kaput, døde! Ligesom vores oldeforældre og Sokrates og Otto 
Leisner. Og jeg har ikke lyst til at opleve at livet på planeten dør, og jeg har 
ikke lyst til at mine børn eller børnebørn skal opleve at livet på planeten dør.  
 Jeg vil gerne have at de kan stå op om morgenen i fred og sikkerhed, 

 

Bill and I want to put questions like 
the greenhouse effect on the practical 
level of ”let’s not be stupid” rather 
than ”be ethical”. It is irrelevant 
whether you are a scientist or an 
informed citizen—if you don’t want to 
be an idiot your instinct is to do what 
you can to combat the greenhouse 
effect. 

Cradle to Cradle 
Michael Braungart, 2008 

Jews spoke Yiddish for a thou-
sand years. They lost it in a 
single generation – because one 
generation did not teach it to 
their children.  
Freedom can be lost in the same 
space of time, if we do not teach 
our children why we are here, in 
this country, with these tradi-
tions, and how it came to be what 
it is. 

The Home We Build Together 
Jonathan Sacks, 2007 
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og at der kommer rent vand ud af hanen, og at der ligger brød og lever-
postej og meloner og broccoli i deres køleskab som er sundt at spise. Og så 
vil jeg i øvrigt ønske dem glæde og udfordringer livet igennem, men for at 
jeg kan regne med at dét går i opfyldelse, så er jeg som voksen medborger 
også nødt til at yde mit til at det kan lade sig gøre. Og det er du også. – Eller 
hvad? 
 Eh… sandt. 
 Og derfor: grøn økonomi, bæredygtig økonomi, ”retfærdig” økonomi 
– eller i hvert fald ikke-fornedrende økonomi. Det er fremtiden, der er ikke 
nogen vej udenom, og jo før vi kommer i gang, desto færre problemer skal 
vi slås med på vejen.  
 Og jo folk får noget fornuftigt at tage sig til, behøver de heller ikke at forstyr-
re dig, når du gerne vil have lov at være i fred? 
 Se, dét ville jo unægtelig være en sand fornøjelse og en fremtid der 
var værd at arbejde for! – Men hvordan gør vi så dét? Hvad er det der skal 
til? Hvordan gør vi konkret? Hm? 
 Du har en plan? 
 Jeg glemmer med garanti ét eller andet, men lige nu kan jeg komme i 
tanker om seks konkrete ting som i hvert fald er et must: omlægning af skat-
terne, CSR i virksomhederne, fagforeninger, civilsamfund, grønne investe-
ringer og en målrettet indsats for at skabe kompleksitet i lavkomplekse øko-
nomier. – Det sidste først. 
 Ikke flere kæmpefabrikker i Afrika, men mikrolån og 
coevolutionær diversitet? 
 Hun har jo ligefrem hørt efter! Ja! Vi der har så 
rigeligt at vi er ved at kvæles eller dø af forstoppelse, 
vi må lære en anden og ny fornøjelse at kende: niche-
udfyldningsforudsætningsforbedrende bistand.  
 Sig lige dét langsomt igen! 
 Vi skal bistå verdens svage økonomier med infrastruktur, uddannelse 
og civilsamfund, så forudsætningerne er der for at fylde de nicher ud som 
findes og gradvist skabes, og så skal de selv finde ud af resten. Og dernæst 
skal vi glædes over at se, når vores bidrag virker. Vi skal med andre ord og-
så turde fortælle de gode historier som inspirerer til flere! 
 ”Ugens glade landmand”? 
 ”Ugens glade gris”! 
 Med infrastruktur mener jeg både veje, telefon-
net, domstole og banker – vel at mærke de korrup-
tionsfri af slagsen! Det er blandt andet her civilsam-

Coevolutionær 
diversitet 

Other more recent historic analogies 
come to mind. What we are now 
witnessing in the global South is very 
much what occurred in the North 
when it was passing through a com-
parable stage of social development. 

We can trace countless parallels 
between Pentecostal growth today 
and the much studied story of English 
Methodism in the century after 1760, 
the most rapid stage of British indu-
strialization. 
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fundet har en betydning. Vi skal også sørge for at der bliver etableret små-
veje før firsporede motorveje og fine boulevarder. Og der skal være lokale 
bankkontorer og lokalpoliti ude i småbyerne, ikke blot i hovedstæderne.  
 Bill Gates insisterede på en billig bærbar til alle børn, men der er også 
behov for billige mobiltelefoner. Til de voksne. Vi andre får dem gratis, hvis 
vi tegner et abonnement, og det skal de også have i ulandene. En simpel sol-
drevet mobil der kan ringe op og modtage opkald og sende sms. Og så skal 
vi forære dem sendenettet gratis. Prisen for at ringe og sms’e skal relativt 
set koste det samme som her, så det svarer til lønningerne, og så må de selv 
finde ud af resten; hvad de vil bruge mobilen til. Jeg er overbevist om at det 
vil skaffe 100 gange mere aktivitet end alle de mange og godhjertede hjæl-
peprojekter der efterhånden har fyldt godt i lommerne på diverse korrupte 
tyranner. – Ved du, hvad en overlæge i Congo tjener om måneden? 
 Nej. 
 4.000 kroner. Hvis han er heldig. Mens hans ho-
spital har konstante strømudfald, og alle hans kolle-
ger bliver headhuntet af vestlige regeringer der mang-
ler sundhedspersonale. Og som om dét ikke er nok, 
så mangler klinikker og hospitaler selv det mest basale udstyr og medicin, 
og de kæmper samtidig mod malaria og AIDS, og almindelige infektioner, 
parasitter og børnesygdomme som vi andre ikke har set siden 1950’erne.  
 Det er ikke hjernescannere til ti millioner der 
gør den store forskel, det er insulin og aspirin og tab-
letter der kan rense drikkevand, rene kanyler og rene 
forbindinger, og sengetøj der ikke har ligget døende 
patienter i, siden det sidst blev vasket. – Og hvis du 
mangler stof til et dameblad, så er jeg ret sikker på at 
der er nogle seje kvindeskæbner derude, hverdagens 
helte som overkommer det utrolige.  
 Og hvis man greb det rigtigt an, så behøvede det ikke være jammerhistorier, 
men det kunne faktisk blive ”sjovt”? 
 Ting der lykkes, plejer at være sjove. Mennesker der sejrer over svære 
udfordringer, plejer at have gribende historier. Og muligheden for at enga-
gere sig i andre menneskers liv plejer at give mening.  
 I lighed med de to kommunalchefter i Køge og Kandahar? 
 Grin du bare! Dét det handler om, er civilsamfundet: det er den enkelte 
borgers engagement sammen med andre medborgere der sikrer udvikling, 
stabilitet og – forhåbentlig – i sidste ende demokrati, også på lokalt plan. 
 Hvis vi lige vendte skråen og tyggede på verden fra en anden vinkel 

Then, as now, popular sects arose to 
meet the needs that could be filled 
neither by secular society, nor by the 
established churches, which had 
scarcely a foothold in the burgeoning 
cities. 

The new Dissenting churches were a 
triumph of cooperative endeavor, at 
once providing material support, 
mutual cooperation, spiritual comfort, 
and emotional release in the bleak 
wastes of the expanding industrial 
society. 

The Next Christendom 
Philip Jenkins, 2002 
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end vores evindelige jagt på ulykker, magt og penge, så kunne det faktisk 
gå hen og blive en skæg, folkelig opgave at være med til at skabe øget vel-
stand andre steder i verden end her, hvor vi nærmest kvæles i den.  
 Bortset fra alle de fattige som er i vores eget samfund? 
 Og som ikke er nær så eksotiske, og derfor heller ikke nær så interes-
sante. For de går i tøj fra Føtex og spiser makrel i tomat. Men de har det alli-
gevel bedre end barn nummer otte af kone nummer fire i en afrikansk lands-
by, hvor alle mændene forsøger at stikke af til Europa, og hvor der hverken 
er rent drikkevand eller lys i hytterne, når mørket falder på. 
 Og hvor alle har fælles toilet i form af et hul i jorden som bliver dækket til, 
når det er fyldt op. – Jeg har set billeder… 
 Herligt! Så ved du, hvad jeg taler om! 
 Der er masser af opgaver derude, og der er masser af mennesker til at 
løse dem, hvis vi der har både penge og erfaring, bidrager med nogle af 
rammerne. Det gælder Afrika, det gælder Sydamerika, og det gælder diver-
se afkroge af Mellemøsten og Asien. Vi skal ikke ud og redde verden, men 
vi skal tage ved lære af vores egen historie og den coevolutionære udvikling 
vores egne økonomier og industrisamfund gennemgik, og som skabte vores 
nuværende velstand, og så skal vi muliggøre en lignende udvikling andre 
steder, så de kan redde sig selv. Vel at mærke på måder så de kan få både 
sjælen og miljøet med. 
 Der er næppe nogen tvivl om at der mangler veje og computere rundt 
omkring, men måske mangler der i lige så høj grad cykler og gammeldags 
skrivemaskiner. – Cikler og tornistre og vaskebrætter! Ikke nødvendigvis 
computere. Især hvis strømmen er ustabil. Det samme gælder gammeldags 
symaskiner med håndsving og simpelt snedkerværktøj.  
 Hamrer og save og den slags? 
 Hvis udviklingen skal være coevolutionær, så er der også brug for dét. 
Og noget så simpelt som solide ildsteder med skorsten, så der kan spares på 
brændslet, og ungerne ikke kommer til skade, samtidig med at hytterne ik-
ke ryger til. Det er utroligt, hvad der mangler af ”småting” rundt omkring, 
og som kunne gøre en ret stor forskel.  
 Der er bare ikke prestige i at sidde i Verdensbanken og planlægge skorstene i 
lerhytter og lappegrej til cykler? 
 Men det ville formentlig gøre mere nytte. 
 Hvis folk kan se deres umiddelbare liv forbedret, så er der formentlig 
også større sandsynlighed for at de oplever håb og begynder at satse på ud-
vikling i større perspektiv. – Kan du huske ”Udvandrerne” med Max von 
Südow og Liv Ullmann? 



 400 

 Jeg har ikke slæbt rundt på mit mellemnavn uden grund! 
 Det er sandt! Din mor var Liv Ullmann-fan! – Men du kan da ikke 
have set tv-serien, er du ikke for ung til dét? 
 Den gik på svensk tv for nogle år siden, og min mor ringede i nærmest hyste-
risk tilstand og insisterede på at vi kom forbi og så med…  
 Så har vi siddet og set fjernsyn sammen! – Det var nemlig præcis gen-
udsendelsen her for nogle år siden der fik mig til at tænke! Og dét som slog 
mig, var at den kamp for føden som vores europæiske forfædre stod igen-
nem for 100 år siden, den smerte og de frustrationer de oplevede ved ikke at 
kunne brødføde deres børn, den tro og overtro som styrede deres verdens-
billede, hele deres fucking røvsure, slidsomme liv, dét er nøjagtigt den 
historie som hundreder af millioner af mennesker derude kan identificere 
sig med den dag i dag.  
 Udvandrerne er en historie om, hvordan Ves-
ten blev til, men det er en historie som vi kun har for-
talt til os selv. Vi kunne med fordel fortælle den til 
resten af verden også: vi var også fattige engang. Vo-
res børn døde også af sult. Vi var også underlagt et 
nådesløst vejr og høst der slog fejl. Vi ved godt, hvad 
det er de kæmper med derude, for vi har været der 
selv!  
 Og dét har vi ikke fortalt? 
 Nej, for vi har sendt reklamer med lystyachter og Beverly Hills og bil-
leder af smukke silicone-babes i badedragter. Men vi har ikke vist Max von 
Südow og Liv Ullmann der kæmper for føden og får otte-ni børn som de 
ikke kan give mad. – Og vi har i øvrigt også glemt at genfortælle historien 
til os selv den seneste generations tid, for vi har bildt os selv ind at det er en 
historie vi ikke længere behøver at kende, for vi har jo hævet os over 
naturen og har én gang for alle sørget for at tvinge den til at brødføde os! 
 Du vil med andre ord lægge Udvandrerne på nettet 
med engelske og franske undertekster, og så vil du sige til 
folk ude i landsbyerne, når de får deres billige computer af 
Bill Gates: Her skal I se løjer! Her er en god, protestantisk 
arbejdsmoral i bondeskjorte og med le i hånd! 
 Ja, ved du hvad, det vil jeg faktisk! Og jeg vil 
lægge Dickens og Shakespeare derud også. Og Det lille hus på prærien, og 
Holberg og Voltaire og Dostojevskij og Andersen-Nexø og alle dem der var 
med til at skildre, hvordan Vesten forandrede sig fra forarmede landsby-
samfund til industrialiserede, moderne oplyste demokratier med arbejder-

Forskere, der giver af med studiet af 
moderne litteratur rettet mod masse-
publikum, har bemærket, at læserne 
stort set har mistet interessen for de 
gammeldags succeshistorier om fore-
gangsmænd af enhver art – og sam-
men med denne interesse forsvinder 
også den engang så vidt udbredte tro 
på individets personlige egenskaber 
som de væsentligste faktorer i et 
succesrigt liv. (…) 

For de fleste af de mennesker, der for 
halvandet århundrede siden sandsyn-
ligvis ville have taget del i den hensyns-
løse, konkurrenceprægede kappestrid 
om rigdom og magt, fører vejen til et 
behageligt liv nu via en overdreven 
føjelighed over for institutionelt knæ-
satte mål, regler og adfærdsmønstre. 
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bevægelser og storkapital. Og ikke mindst: folkeskoler og civilsamfund. 
Samt drømmen om Amerika. Menneskenes håb og stræben efter at komme 
til et sted, hvor de ikke længere skulle gå sultne i seng, og hvor de kunne 
tro og tænke som det passede dem! – Men hvor de endte med at knokle fra 
morgen til aften, men i det mindste var deres egen lykkes smed. 
 Du er ikke bange for at blive kaldt 
kulturimperialist? 
 Nej. For det er jeg. Hvis kultur er skolegang og 
mad på bordet, farvel til sygdom og korruption, og 
samtidig muligheden for at forbedre sine leveforhold 
og sine børns opvækst, så morgendagen bliver bedre, 
tryggere og rigere end i dag. I så fald er jeg nemlig 
stolt af at være kulturimperialist!  
 Og kapitalist? 
 Og fagforeningsmand! – Selvom jeg får mindst 
lige så røde knopper som fanerne i sig selv er, når jeg 
ser et rødt flag smælde! Jeg kan simpelthen ikke have 
det, og dét har jeg aldrig kunnet! For der er ikke no-
get der skræmmer mig mere end den totalitarisme og 
fundamentalisme og menneskeforagt som kommu-
nismen er udtryk for – eller som den i praksis har ud-
viklet sig til hver gang. 
 Men jeg er dog pragmatiker nok til at kunne få 
øje på den kæmpe indflydelse arbejderbevægelsen har haft på Vestens ud-
vikling. Ikke blot i Europa, men så sandelig også i USA! 
 Amerikanske socialister? 
 Vi hører ikke meget til dem, men de var faktisk ret langt fremme i 
skoen for 100-150 år siden. – Hvor stammer ”1. maj” fra? 
 USA? 
 Dét fortalte de jer ikke på den røde lilleskole? 
 Det må de være gået temmelig let hen over, for det er ikke noget jeg kan 
huske. 
 Men Cecil Rhodes og Rosa Luxembourg hørte I om? 
 Om! – Heftig cocktail i øvrigt! 
 De ville have klædt hinanden. 
 1. maj stammer fra Chicago og har rødder i The Haymarket Affair i 
1886. Det var en konfrontation mellem politi og demonstranter som endte 
med en terrorbombe og over 20 døde. Deraf syv betjente. I retssagen bag-
efter var der flere som blev dømt til hængning, efter sigende ikke så meget 

For at få succes må de give afkald på 
det, som den entreprenante kapitalis-
mes selvbestaltede helt betragtede som 
en umistelig del af friheden. De må 
også finde sig i en langt større dosis 
undertrykkelse, end deres entreprenan-
te forfældre ville have været i stand til 
at leve med. 

Frihed 
Zygmunt bauman, 1988 

Fagforeninger 
Rejs jer, fordømte her på jorden, 
rejs dig, du sultens slavehær! 
I rettens krater buldrer torden, 
nu er det sidste udbrud nær. 
Bryd kun fortids møre mur i 
stykker, 
slaveskare, der er kaldt; 
snart verdens grundvold sig 
forrykker, 
fra intet da vi bliver alt! 
/:Vågn til kamp af jer dvale, 
til den allersidste dyst; - 
og internationale 
slår bro fra kyst til kyst.:/ 

dansk tekst 
Hans Laursen 
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for bomben eller optøjerne, men for deres socialistiske holdninger. – Så me-
get for demokrati og ytringsfrihed i United Bluff! 
 Men selvom du ikke kan udstå røde faner, så vil du alligevel gerne have en 
arbejderbevægelse? 
 Forestil dig, hvad det har betydet – ikke så meget for det sociale op-
brud, men for det mentale opbrud – at titusindvis, hundredtusindvis af 
arbejdere år efter år har stået og sunget ”Ej nogen mægtig gud og kejser, og 
folkehøvding står os bi…”! 
 Internationalen? 
 Gid den aldrig må blive slagsang for en stat igen, men man skal ikke 
ignorere den positive indflydelse som den trods alt må have haft. 
 Verden globaliseres, og hvis der er noget vi har brug for, så er det ar-
bejdernes internationale solidaritet og engagement.  
 ”Rejs jer, fordømte her på jorden, rejs dig du sultens slave hær…” 
 Ja, ja, syng og grin du bare! 
 Hvis løn- og ansættelsesforholdene forbedres i resten af verden, så er vores 
egne arbejdspladser heller ikke truet af konkurrencen? 
 Når grænserne nedbrydes, udjævnes kompleksitetsforskellene – det 
er alt dét vi har talt om med memerne. Det vil sige at enten hæver vi lønnen 
og forbedrer ansættelsesforholdene ude i verden, eller også sænker vi begge 
dele her.  
 Nu kom der jo godt nok lige en finanskrise, så det kan godt være at 
ønsket om flere penge eller en ekstra ferieuge er trådt lidt i baggrunden for 
Vestens lønmodtagere i forhold til sikkerhed i ansættelsen. Men under alle 
omstændigheder så har europæiske og amerikanske lønmodtagere langt 
mere ud af at deres organisationer arbejder for deres kolleger i de fattige 
dele af verden, end at de kæmper for højere løn og mere ferie her. 
 Forestiller du dig så at dansk LO og 3F og hvad de nu hedder alle sammen, 
skal åbne kontorer i Afrika og Hongkong eller hvad? 
 Ja, det gør jeg faktisk. Eller at de i det mindste etablerer et fast samar-
bejde med deres kolleger rundt omkring i verden og arbejder målrettet for 
at de kan gennemtrumfe ordentlige ansættelsesforhold.  
 Derudover forventer jeg så også at de danske og øvrige vestlige pen-
sionsselskaber under diverse faglige organisationer investerer deres penge i 
virksomheder der understøtter fagforeningernes egne principper.  
 Så i virkeligheden kommer Vestens arbejdere til at eje produktionsmidlerne i 
den tredje verden? – Arbejdernes Internationale… 
 Så Marx får det alligevel næsten som han ville have det! – Skellet mel-
lem arbejdere og kapitalister er slet ikke så sort-hvidt som det var tænkt.  
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 Fuzzy logic? 
 Meget fuzzy! 
 Men faktisk ejer lønmodtagernes pensionsselskaber jo allerede en del 
af verdens industri. Derfor ville det da også kun være rimeligt, hvis de som 
nogle af de første gjorde det til en udtalt investeringsstrategi at de kun skød 
penge i foretagender der sikrede arbejdernes rettigheder og muligheder, der 
hvor de sender deres penge hen. 
 Og ikke satte dem i våbenproduktion og menneskehandel? 
 Det pynter ikke på CV’et, det gør det altså godt nok ikke! Og det gav-
ner heller ikke pensionsopsparerne i længden. For det er med til at skabe en 
ustabil verden, hvor deres pensioner risikerer at være nul og nix værd. 
 Faste kontorer og samarbejde ude i verden plus de rigtige investerin-
ger er altså to af de ting som vestlige fagforeninger er nødt til at gøre endnu 
mere ud af, men det er ikke nok. Der er nemlig også en kommunikations-
opgave som skal løses – eller to, rettere: én over for deres egne medlemmer 
og alle os andre grødhoveder her i den velbespiste del af verden, og én over 
for folk derude, hvor de virkelige problemer er. 
 Vi trænger til at høre om de succeser som fagligt samarbejde skaber 
rundt omkring i verden. Jeg ved ikke om danske fagforeningsmedlemmer 
er fokuserede på det her område, eller de kun tænker på deres egne ansæt-
telsesforhold, men jeg ved med sikkerhed at jeg som borger i smørhulsdan-
mark aldrig hører om, hvad danske fagforeninger laver i udlandet, og at jeg 
ikke kan huske – jeg kan vitterligt ikke huske – hvornår jeg sidst har hørt 
danske socialister, danske socialdemokrater eller danske fagforeningsfolk 
tale om international solidaritet. – Endsige solidaritet i det hele taget! 
 Det er ligesom gået lidt af mode… 
 Og imens lever folk for en dollar om dagen og er låst inde på fabrik-
kerne om natten. 
 Jeg vil se solstrålehistorier fra verden, vil jeg! Og hvis jeg ikke kan få 
solstråler, så vil jeg have at vide, hvad der gik galt!  
 Den anden kommunikationsopgave fagforeningerne har, er ude i ver-
den. Og den er i princippet den samme som den om Udvandrerne: vi er 
nødt til at fortælle eposet om, hvordan vi skabte velstanden og demokratiet 
i Vesten, for det kom ikke af sig selv, og det krævede at arbejdsmand Peder-
sen og husmor Olsen gik på barikaderne og tilkæmpede sig magten gennem 
deres foreninger og fællesskaber. 
 Solidaritet. 
 Og civilsamfund. 
 De skal bare lige huske ved samme lejlighed at fortælle at der, hvor 
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velstanden virkelig blev skabt, det var også der, hvor vi ikke indførte kom-
munismen men bevarede ejendomsretten og det frie initiativ. Men vi sikre-
de retsstaten, og vi indførte demokrati med frie valg, og så sendte vi alle 
børn i skole, og vi tillod folk ikke blot at tvivle, men ligefrem at sige religio-
nen imod. Og ud af dét voksede alt dét som de går og drømmer om derude, 
for det gør de.  
 Men det er ikke frihederne i sig selv de drømmer om, det er velstanden? 
 For det er den de kan se, og det er sulten og de elendige boligforhold 
og sygdom de kan mærke. Men det hænger sammen, og den historie kunne 
arbejderne passende fortælle hinanden – med deres organisationer og pen-
gekasser som mellemmænd. For der er ikke nogen bedre investering, hvis 
vi gerne vil bevare vores levestandard og sikre høj løn og fem ugers betalt 
ferie her i Vesten. 
 Amerikanerne har stadig kun én uge… 
 Ja, men de har også overbevist hinanden om at fagforeninger er en 
dårlig idé. Af samme årsag har de heller ikke nogen barselsorlov.  
 Godt! En af de ting der altså kan gøres for at 
løse vores problemer, er at fagforeningerne tager i 
hvert fald tre opgaver på sig: indsats ude i verden, 
investeringer i ordentlige virksomheder og historie-
fortælling! – Og så er der jo i øvrigt også den mulig-
hed at hvis vores egne fagforeninger omformulerede 
sig til NGO’er med globalt engagement, så kunne de måske ligefrem til-
trække de unge medlemmer som de med forrygende hast har formået at 
skræmme væk de seneste 20 år. 
 Etableringen af fagforeninger hænger sammen 
med civilsamfund. Der, hvor civilsamfundet er svagt, 
kan fagforeninger være med til at styrke det, og der, 
hvor der findes civilsamfund, har fagforeningerne noget at bygge på. Ellers 
er det vel mest religionen der stiller en form for fællesskab til rådighed der 
kan karakteriseres som civilsamfund. Men dét er ikke nok. 
 Vores ulandsbistand skal gå til at lave syklubber og spejderbevægelser? 
 Fodboldklubber, musikskoler, andelsforeninger, sygekasser, spare-
kasser, alle den form for fælles, solidariske organisationer som vi selv havde 
i 50’erne og 60’erne, og som var med til at bygge velfærdssamfundet op, in-
den det blev til en velfærdsstat.  
 Jeg vil æde mit gamle snuskede baseball-kasket på at mindst én af 
dine bedstefædre har trasket ned til sygekassen en gang om måneden med 
nogle sedler i hånden og betalt sit bidrag til en ældre frøken som så satte 

Omstillingen fra magtkampen på 
arbejdspladsen til den individuelle 
kappestrid i forbrugsverdenen var en 
langvarig proces, og dens bevægel-
sesretning bliver først synlig i et 
retrospektivt lys. 

Frihed 
Zygmunt Bauman, 1988 

Civilsamfund 
Danmark er en brugsforening. 

P. Lauring 
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pengene i sparekassen, hvorfra de kunne hentes ud igen, dersom din bed-
stefar blev syg. 
 Private sundhedsforsikringer? 
 De fandtes over hele landet, arrangeret af med-
borgerne og administreret af en af de lokale som man 
havde tillid til og valgte. – Dét kræver civilsamfund, 
kan jeg godt love dig! Men det er også med til at op-
bygge civilsamfund, og dét findes jo i høj grad i alverdens landsbyer, der er 
bare ikke tradition for at organisere det og give det struktur og juridisk 
gyldighed og styre det demokratisk.  
 Men det var dét sygekasserne og sparekasserne var? 
 Og andelsmejerierne, brugsforeningerne, ma-
skinstationerne, frysehusene – min onkel og tante bo-
ede i en landsby, hvor min tante altid skulle ”i bok-
sen”. Hvis de havde været fra Hellerup, havde det 
betydet at nu skulle hun have fat i familie-diamanter-
ne, men her betød det at hun skulle op i frysehuset 
og hente poserne med frosne stikkelsbær og ribs fra haven. 
 Fordi folk ikke havde køleskab? 
 Det er ikke småting der er startet i det her land som lokale andelsfore-
tagender! 
 Så i virkeligheden skal vi også eksportere andelsbevægelsen? 
 Ja! Og det er vi gudskelov også allerede i gang med! Sammen med en 
masse andre europæere og amerikanere. – Det er betydelige dele af Europa, 
faktisk, der har grundlagt sig selv på andelsbevægelsen. Vi fik den fra Eng-
land i sin tid. 
 Det er altså ikke en dansk opfindelse? 
 Nej. Men vi er i udpræget et andels- og foreningsland. Store dele af 
vores velfærd bygger på små lokalsamfunds foreninger og fællesskaber, og 
resten af verden kan lige så godt høre om det og kopiere det, for vi andre 
kan ikke gøre det for dem. Vi kan fortælle dem om det, og vi kan hjælpe 
dem, men arbejdet må de selv gøre, og fællesskaberne og solidariteten må 
de selv skabe. 
 Sådan lige ”vupti!”? 
 Nej, sådan møjsommeligt og over nogle generationer. Ikke mindst fordi 
det kræver et fungerende retssamfund at gøre det i. Det kræver blandt an-
det politiets beskyttelse mod de mafiabander som bliver sure over at miste 
økonomisk magt, når folk organiserer sig og selv begynder at få en økonomi 
op at stå. Og som sagt er de jo allerede gået i gang, rundt omkring. I dag hed-

Grundstammen i den danske 
sundhedspolitik er, at udgifterne 
betales kollektivt, og der modtages 
hjælp og ydelser efter behov. Dette 
grundlæggende og særegne for det 
danske sundhedssystem er grund-
lagt af sygekasserne. 

Man var medlem af den lokale 
sygekasse, som var en forening, 
hvor medlemmerne også var med 
til at vælge ledelse. Sygekasse-
bevægelsen kan sidestilles med 
fagbevægelse og andelsbevægelse, 
som også blev forankrede folkelige 
bevægelser. 

sygekassen.dk 
september 2009 
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der det bare ”mikrolån”, men mange af de her mikrolån er jo netop baseret 
på gensidig solidaritet mellem flere låntagere som hæfter for hinanden.  
 Der skal bare lige være politi og domstole, for at pengene ikke bliver hugget 
igen? 
 Nogle steder er det et reelt problem. 
 Så er der Corporate Social Responsibility som jo sådan set er i nøjag-
tigt samme skuffe som fagforeningerne, bare set fra virksomhedernes 
synsvinkel, og som i allerhøjeste grad handler om civilsamfundene. 
 Virksomhederne skal acceptere fagforeninger og arbejde sammen med dem, og 
de skal også engagere sig i civilsamfundene? 
 Og producere ting bæredygtigt. Blandt andet ved at man undersøger, 
hvor ens råvarer kommer fra, og hvis de kommer fra miner eller landbrug, 
hvor folk ikke bliver behandlet ordentligt, eller der bruges svinske dyrk-
ningsmetoder, eller i det hele taget hvis underleverandørerne ikke kan 
påvise at råvarerne er frembragt under anstændige forhold, så finder man 
en anden leverandør, eller også indgår man i et partnerskab med enten le-
verandøren eller de lokale myndigheder, så tingene kan blive bragt i orden. 
 Vi talte om CSR før, så jeg vil ikke gå så meget ind i det igen, jeg vil 
bare sige at det er en af de ting vi skal tage til os og sætte i værk, og at det 
ikke nytter noget at slække på kravene, fordi vi har dårlige tider lige i øje-
blikket. Tiderne bliver kun endnu dårligere, hvis vi ikke insisterer på at 
alverdens virksomheder opfører sig ordentligt og behandler både menne-
sker og miljø med respekt. 
 Og dermed er vi så fremme ved den femte ting 
som jeg helt konkret gerne vil have at vi gør noget 
ved, og det er den måde vi udskriver skatter på. – Og så kan det i øvrigt 
ikke vare længe, inden vi får en overlæge og en chauffør på besøg! 
 Jeg har godt set klokken… 
 Nå, det er jo heller ikke alverden vi mangler! 
 Bare et par forslag til at bringe verdens uretfærdigheder til ophør? 
 Kan det tage så lang tid? 
 Hvor svært kan det være? 
 Det er jo dét! 
 Lige nu beskatter vi hovedsagligt, når penge skifter ejermand. Men 
dét gør vi jo kun, fordi ”sådan har vi altid gjort”.  
 Men sådan har vi jo ikke altid gjort. Skatter er blevet udskrevet siden 
de tidligste bystater, og oprindeligt var det korn og andre afgrøder der skul-
le afleveres til templerne – som så i øvrigt også fungerede som præsternes, 
det vil sige magthavernes, skatkammer. 

CSR 

Ændret 
skattetænkning 
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 Deraf ordet ”skat”? 
 Hvilken betydning af ordet der kom først, tør jeg faktisk ikke sige. 
 Kongerne udskrev skatter for at kunne lønne soldater, og så plynd-
rede de i øvrigt, hvor de kom frem, så tyvegods også var en del af solda-
ternes sold. – Inklusive de fruentimmer de kunne voldtage og/eller 
hjemtage på vejen. 
 Datidens skatteudskrivning var i virkeligheden ikke meget anderledes end de 
”beskyttelsespenge” som mafiabander og andre forbrydere ”udskriver”? 
 Nej, det var regulær afpresning! – Hvad der jo også er en del der me-
ner at moderne skatteudskrivning er. 
 Datidens skatteudskrivning tog udgangspunkt i de muligheder der 
var dengang: jordens afgrøder og folks ejendom. Ikke udvekslingen af pen-
ge, for den form for varehandel fandtes slet ikke endnu, og det tog århund-
reder – hvis ikke årtusinder – før fænomenet penge var tilstrækkeligt ud-
bredt til at det overhovedet gav mening, endsige kunne lade sig gøre at 
beskatte selve pengestrømmen. 
 Dét vi forbinder med skattebetaling, opstod i høj grad med industria-
liseringen og opfindelsen af investeringer og afkast og med indførelsen af 
lønarbejdet. – Lønarbejde er ganske enkelt nødt til at være alment udbredt, 
og økonomien er nødt til at være tilstrækkeligt kompleks og stabil, for at 
den kan oppebære lønbeskatning, og før man kan indkræve forskellige 
andre former for skat. 
 Meget logisk! 
 Ja, men det tænker man sjældent over. Og ligesom man i gamle dage 
indrettede skattesystemet efter nye forhold, så skal vi også gøre det i dag – 
og i al fremtid, hvis vi vil have penge at drive en funktionsdygtig stat for, 
samtidig med at vi styrer udviklingen, så vi ikke fjerner livsgrundlaget for 
de kommende generationer. 
 Jeg vil med andre ord flytte beskatningen fra personer til forbrug af 
klodens ressourcer. 
 Så nul procent i personskat og ind med grønne afgifter? 
 Lad os sige 10 eller 20 procent i personskat og resten som grøn beskat-
ning og omsætningsafgifter. – Og dét med omsætningsafgiften er jeg i øv-
rigt slet ikke færdig med endnu, så dét skal vi lige huske at have med! 
 Hvis skatten blev flyttet fra arbejde til miljø, ville det også være et ef-
fektivt middel mod sort arbejdte. 
 Men er der ikke allerede grønne afgifter og miljøafgifter og alle mulige ting, 
det er jo ikke noget nyt? 
 Nej, i sig selv er det ikke nyt, men vi skal lære at se det som en helt 
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naturlig ting at vi også ændrer vores skattesystemer, når verden forandrer 
sig. Det skal være naturligt at gennemtænke hele skattesystemet med jævne 
mellemrum – naturligvis med en vis hensyntagen til at både borgere og 
virksomheder skal have tid til at omstille sig, men vi er jo efterhånden alle 
sammen vant til kun at tænke to-tre, max fem-ti år frem i tiden, også når det 
angår investeringer af større karakter. Så indførelsen af nye skatter eller nye 
grader af skatter på forskellige områder, det burde kunne gøres inden for en 
femårig tidshoristont. – Og nej, jeg taler ikke om femårsplaner! 
 Du kunne se at det lå lige på tungen? 
 Jeg ved jo efterhånden, hvilke memer du har lagret mellem ørerne! Til 
gengæld har jeg dig også mistænkt for at du trods alt ville have ment det 
ironisk? 
 Afgjort! – Så ikke femårsplaner, men fem år som tidshorisont for gradvis ind-
førelse af nye beskatninger? Fuzzy logic – igen? 
 Præcis! Hvis vi vil gå fra den nuværende skatteprocent og ned til 10 
eller 20, så skal det jo ikke ske fra den ene dag til den anden. 
 Vi skal heller ikke lige pludselig betale det ottedobbelte for vand og 
benzin. Men over en femårig periode kan vi hæve afgifterne på de ting som 
vi er nødt til at spare på, hvis der skal være til os alle sammen. 
 Men den form for afgifter er jo – som du selv 
sagde – blot mere af den samme gamle slags skatte-
opkrævning. Jeg vil i virkeligheden meget hellere 
tænke helt nyt. – Og gudskelov er jeg da ikke alene 
om at ville dét! 
 Dét som jeg vil frem til, og som der også er or-
ganisationer og politikere der er begyndt at tale om, 
er et pointsystem som fungerer parallelt til penge.  
 Miljøpoints? 
 Nærmere bestemt et CO2-kort som vi skal 
bruge til at betale for, hvor meget CO2 vi hver især er med til at udlede: hvis 
man gerne vil ud at flyve, så kan man ikke også spise bøffer og tropiske 
grøntsager der er transporteret den halve klode rundt. Man må prioritere.  
 Men jeg vil ikke nøjes med CO2, jeg vil have miljøpoints som gælder 
al miljøbelastning, og pointene skal fordeles ligeligt mellem borgerne, sådan 
at man må vælge, hvordan man selv ønsker at belaste miljøet. 
 Og så skulle man kunne købe flere points, hvis man gerne vil både flyve og 
spise bøffer? – Det er bare umuligt at administrere? 
 Det er ikke nødvendigvis umuligt, men det er bureaukratisk og kolos-
salt kompliceret. 

Miljøafregning ved 
kasse ét 

Individuelle, handelbare Emissions-
quoten  – CO2-Cards –  könnten hier 
als systemisches wirkendes Politik-
instrument eingesetzt werden. Die 
CO2-Card legt dem Bürger die Verant-
wortung ins eigene Portemonnaie. Sie 
macht den Emissionshandel für jeder-
mann begreifbar und hilft so, ambitio-
nierte Klimaschutzziele zu erreichen. 

co2card.de 
September 2009 
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 Men dét var det jo også at flyve tre mand til Månen og få dem hjem 
igen. Det er med andre ord et valg. Vil vi indføre et parallelt betalingssy-
stem, hvor vi hver især får lov at vælge, hvordan vi helst vil belaste miljøet, 
eller vil vi ikke? Det er en politisk beslutning, og det er et valg. That’s it! 
 Men er der ikke kloge hoveder som allerede har både regnet på det og skudt 
det i sænk igen?  
 Der er ikke fundet den rigtige løsning, men jeg har et bud. 
 Dét undrer mig efterhånden ikke! 
 Tak for dét! 
 Systemet skal naturligvis indføres globalt. Men de enkelte lande skal 
først med, når deres økonomiske infrastruktur er blevet så kompleks at 
elektronisk betaling er normalt. Og så skal der findes en omregningsenhed 
for miljøbelastning – det kan være kalorier, det kan være kilo CO2, det kan 
være alle mulige ting, men vi skal finde en eller anden fælles enhed som 
kan lægges sammen og trækkes fra på tværs af ”miljøgenrer”. 
 ”Hvor mange kilo CO2 går der på en kalorie?”-agtigt? 
 Det bliver et helvede at opfinde den rigtige formel, eller det rigtige 
omvekslingsforhold, men det må kunne lade sig gøre. Det må under alle 
omstændigheder være lettere end at begynde at manipulere klimaet og for-
søge at styre dét. – Hvorfor er det altid den slags idiotiske forslag som bliver 
taget seriøst? Mens tiltag der er demokratiske af natur og distribuerer an-
svaret og indflydelsen ud til borgerne, bliver grinet ud? 
 Ja, det bliver dødkomplekst at skulle indføre et betalingssystem for 
miljørationer, men det har næppe heller været barnemad at regne vinklen 
ud på pyramiderne, og de står der trods alt endnu! 
 Dernæst skal vi regne ud, hvor mange af de her miljøenheder eller 
miljøpoints kloden kan forsyne os med om året, og dét skal så divideres 
med antallet af mennesker. 
 Det mener du ikke seriøst?! 
 Jo, jeg gør! 
 Dernæst får vi så hver især, hver den første i måneden, en tolvtedel af 
vores årlige kvote sat ind på en miljøkonto, og vi får et dertilhørende konto-
kort som vi skal have med os for at kunne købe noget som helst. – Man kan 
eventuelt trække nogle af miljøpointene ud i seddelform, men jeg taler om 
to parallelle betalingssystemer: penge og miljøpoints. 
 Seriøst? 
 Ja, for fanden! 
 Og fidusen er at du er frit stillet til at købe og sælge dine miljøpoints 
som det passer dig, og som du har penge til. Hvis du altså gerne vil ud at 
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flyve, og du partout vil sidde i Hammerfest i Nordnorge og spise oksebøf 
med mangofrugt og kokos til dessert, så må du ofre nogle af dine penge på 
at købe de miljøenheder der skal til. – Så er der bare en anden som slider 
mindre på miljøet. 
 Men som så har fået dine penge?  
 Og for dem kan vedkommende så købe noget der ikke belaster miljø-
et – en gang massage eller sangtimer, for eksempel. En serviceydelse. 
 Om folk så også vil tage miljøpoints for deres arbejdskraft, eller de 
kun vil opkræve miljøenheder i forbindelse med fysiske varer, det må de 
selv om. I virkeligheden skal det være fuldstændigt frit, hvor mange eller få 
eller slet ingen miljøpoints man ønsker at købe eller sælge, for hvis man 
som virksomhed ikke opkræver points i forbindelse med et salg, så løber 
man tør for points, og så kan man ikke købe råvarer.  
 Og hvad så, hvis jeg er Ole på otte år som bare vil købe en pakke tyggegum-
mi? Så render jeg vel ikke rundt med et betalingskort til miljøpoints? 
 Det kunne du såmænd sagtens. Man kunne opfinde et ”opladeligt” 
betalingskort til ”småpenge”. – Faktisk kunne man opfinde et betalingskort 
der gjaldt både penge og points på én gang, så man slet ikke behøvede at gå 
rundt med to kort. 
 Bliver det ikke bare en parallel økonomi med en masse 
svindel og humbug? 
 Næppe mere end der er med skatten i forvejen. 
Til gengæld kommer vores forbrug til at ændre sig, 
fordi vi automatisk kommer til at betale langt mere 
for varer der har forurenet eller udpint jorden, end vi 
gør for varer der ikke belaster miljøet.  
 Der er med andre ord ikke nogen der skal sid-
de og lave afgiftsmæssige punktnedslag på den ene 
eller den anden type varer. Hvis folk gerne vil have 
benzin til bilen, så må de vælge, hvordan de vil skaf-
fe miljøpointene: spare på miljøet et andet sted, eller 
ofre nogle grunker på at købe flere points fra nogle 
andre som så sparer på miljøet i stedet for. 
 Så kunne man ligefrem tjene penge på at være miljøbevidst? 
 Hvis du insisterede på at dyrke dine grøntsager selv og aldrig hver-
ken ville flyve nogen steder, køre bil eller købe elektronik, så kunne du for-
mentlig leve alene af at sælge dine miljøpoints til andre.  
 Og hvis fodterapeuten og balletdanseren og musikeren og alle de an-
dre som ikke bruger miljøbelastende råvarer i deres arbejde, undlod at op-

Kriminelle har fundet en ny guldgrube. 
Se her, hvordan de svindler med CO2-
kvoter. Skat følger problemet tæt. 
I Storbritannien har told- og 
skattemyndighederne i samarbejde med 
det europæiske politisamarbejde, 
Europol, netop anholdt syv mænd og to 
kvinder for momssvindel for 38 mio. 
britiske pund, 324 mio. kr., i forbindelse 
med handel med CO2-kvoter. 
Svindlerne har angiveligt købt kvoter i 
udlandet uden moms, hvorefter de har 
solgt kvoterne videre i Storbritannien 
med moms. Men inden momsen er blevet 
afregnet med myndighederne, er firma-
erne lukket og momspengene forsvundet. 

jp.dk 
26. august 2009 
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kræve miljøpoints i forbindelse med salget af deres ydelser, så kunne du 
faktisk leve ret udmærket og være ganske godt underholdt livet igennem 
uden at behøve arbejde. 
 Arbejde ville være reserveret til dem der gerne ville svine med miljøet? 
 Det er jo ingen betingelse for at gå på arbejde at man omsætter sin løn 
til miljøpoints. Man kan jo også leve af egne grøntsager og bruge sine penge 
på fodboldkampe og hovedbundsmassage, selvom man har et vellønnet job. 
 Men alt det her, det kan de sgu da ikke administrere i alle mulige ulande og 
bananrepublikker! 
 Nej. Men så meget desto større grund til at få dem økonomisk, ud-
dannelsesmæssigt og demokratisk opgraderet! – Man kunne jo også fore-
stille sig at det var et system vi indførte i de lande der faktisk er demokra-
tier, og hvor der allerede er etableret betalingskortsystemer som alle i 
samfundet har adgang til at bruge. Og så kunne vi lukke andre lande ind i 
systemet, så snart de havde kvalificeret sig til at være med. 
 Sådan en slags øko-EU? 
 Vi mangler under alle omstændigheder en klub for de lande der er 
demokratier, og hvor det er værd at stræbe efter at være med. En overnatio-
nal klub, hvor det virkelig er misundelsesværdigt at være med. EU har fat i 
den lange ende, vi er bare lidt for uklare i mælet og løse i principperne, når 
det gælder, hvem vi lukker ind, og hvem vi ikke lukker ind. 
 Tyrkiet – bliver ikke lukket ind, fordi landet er muslimsk? 
 De kan få alle pligterne, men kun nogle af rettighederne. Til gengæld 
står Island klar til at komme med som decideret fallitbo og springe over i 
køen. Det er ganske enkelt ikke rimeligt, og det undergraver EU’s trovær-
dighed, hvad der er en rigtig, rigtig dårlig idé! 
 I et miljøpointsystem tildeles alle indbyggere altså en fast mængde 
points – det er i virkeligheden ikke anderledes end de rationeringssystemer 
vi havde under krigen, det er bare elektronisk og mere omfattende, men i 
princippet er det det samme. 
 Så ”no panic” vi har prøvet det før? 
 Næsten. 
 Der, hvor den store afregning og statskontrol i virkeligheden kommer 
til at finde sted, dét er råvareleverandørerne, dem der trækker ressourcerne 
ud af jorden – det være sig gulerødder eller råolie.  
 Hvis alle indbyggere får deres miljøpoints på en konto og bruger af dem 
eller sælger videre af dem derfra til andre der har lyst til at bruge flere mil-
jøpoints, så vil pointene jo automatisk finde vej til dem der trækker råvarer-
ne op af jorden, og så er det dér nationalstaterne skal gå ind og afregne og 
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sikre sig at firmaer og bønder, og hvem det ellers kommer til at dreje sig om, 
ikke svindler og sælger de points videre som de har modtaget for deres varer. 
 Ifølge min idé er der altså points som går ind i systemet til hver enkelt 
af os, og points der går ud, når råvareproducenterne trækker ressourcerne 
ud af jorden, men det er sådan set også det eneste der skal kontrolleres og 
reguleres. Resten må folk selv handle sig frem til.  
 Det skal virkelig køre på markedspræmisser? 
 Men med staterne som garanter og kontrollører, og som ejere af res-
sourcerne til at begynde med. For staterne er jo os, og Jorden er vores, så det 
skal være under borgernes kontrol, og det er det kun, hvis vi tager os selv 
seriøst og insisterer på det. – Det er jo ikke et system der i sig selv skal kaste 
penge af sig.  
 Det kunne det vel sagtens? 
 Men hvad skulle de penge så bruges til? Køb af ting der kostede mil-
jøpoints? Det kunne selvfølgelig betale for sin egen administration, men det 
kunne det fuldstændigt lige så godt gøre, hvis det var i demokratiets vare-
tægt. 
 Derfor er mit forslag også meget anderledes end dét som af og til har 
været på tale, når privatiseringsfetichister har været ude med forslag om 
køb og salg af CO2-kvoter. Dét som de gerne vil, er at privatisere alt lige fra 
drikkevand til ren luft og patentere både gener og almindelige fællesgoder, 
men dét er jeg imod, for enten skal staten overvåge de private foretagender 
så der ikke opstår monopoler – og så er vi stort set lige vidt – eller også 
opstår der monopoler, og så er vi også lige vidt.  
 Det bliver Monsanto og de andre firmaer med gensplejset såsæd om igen? 
 Og dét gavner os ikke som borgere!  
 Min pointe er tvært imod at naturressourcerne tilhører os alle og ikke 
kan ejes af nogen mere end andre. Vi kan – og jeg mener også at vi bør kun-
ne – eje jord, men dét er jo ikke carte blanche til at forurene selve mulden el-
ler grundvandet længere nede. Når vi belaster kloden, skal vi betale for det, 
og den belastning vi udsætter kloden for, skal kloden også være i stand til 
at kunne rette op på igen. Ikke om 100.000 år eller 1.000 år, men i takt med 
at vi forbruger og forurener. 
 Dét jeg prøver at sige, er at vi er nødt til at tænke om, og vi er nødt til 
at indrette os, så vi automatisk får nogle fordele ud af at tænke os om og 
prioritere i forhold til dét der ikke er så meget af. – Hvem ved, måske ville 
det ligefrem i sig selv blive sjovere, hvis det bedre kunne betale sig at bruge 
penge på oplevelser, teater, musik, leg og fællesskaber end på isenkram, 
flyrejser og døde dyr på tallerknerne. 
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 Jeg synes du sagde at der skulle være leverpostej i køleskabet? 
 Ja, men der skulle også være melon og broccoli, og måske skal lever-
postejen kun være til om søndagen eller som tilbehør til noget andet. 
 ”I aften skal vi have rugbrødsmadder, og der er leverpostej til!” 
 Ved du hvad, sådan er der faktisk en ret stor del af klodens befolk-
ning der drømmer om at kunne sige! – Men de ved selvfølgelig heller ikke, 
hvad der er i leverpostej… 
 Så ville de sige noget andet… – Hvad ville du i øvrigt selv gøre for en dyr-
lægens natmad under de forhold? 
 ”Kød med kød på”? – Jeg ville naturligvis vælge, om jeg ville have ét 
stykke med dyrlægens natmad, eller en sildemad og tre stykker med kartof-
fel og hjemmerørt mayonnaise og løg og kapers. Og så ville jeg spise dét 
som jeg så besluttede mig for at vælge, med den mest fantastiske samvittig-
hed! – Og i tilfældet med de tre kartoffelmadder; formentlig også med en 
vis kvalme efter så meget mayonnaise… 
 Man behøvede jo så heller ikke spise Nutella bagefter… 
 Det ville nok styre sig helt af sig selv! 
 Vi er under alle omstændigheder nødt til at tænke om, og uden at jeg 
vil gå mere i detaljer med, hvordan man kunne lave et miljøpointsystem 
som fungerer i praksis, så vil jeg bare sige at jeg som sagt gudskelov ikke er 
den eneste der er inde på tankegangen, og at vi formentlig før eller siden vil 
se en udgave af det. – Det kan også være at man slet ikke behøvede et 
separat betalingskort til miljøpointene eller at opfinde et kort med både 
penge og points, men at miljøpointene automatisk blev trukket fra ens 
konto, når man købte sine varer. Alt er jo registreret med stregkode i forve-
jen, så det kan ikke være noget større teknisk mirakel der skal til, for at det 
samtidig blev registreret, hvor meget miljøbelastning man påfører verden 
med sine indkøb.  
 Uanset om det var tomater eller fladskærme? 
 Ja. Men som sagt: det må være op til nogle andre at finde den praktis-
ke løsning som kan fungere. Men jeg er sikker på at det kommer. 
 Hundrede? 
 Tohundrede! 
 Men så sagde jeg omsætningsafgift! 
 Moms? 
 Som er meromsætningsafgift. Det er derfor virksomheder kan få momsen 
refunderet på deres indkøb: det er kun meromsætningen, det vil sige slutkun-
dens indkøb der skal betales afgift af. – Så der eksisterer jo sådan set allere-
de et system der minder om miljøpointene i form af en ”parallelbetaling”. 
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 Bortset fra at de ikke er så glade for det i Jylland? 
 Der er mange der ikke er så glade for det, men 
det fungerer dog, og det gør det også i USA og i alle 
mulige andre civiliserede økonomier.  
 Nej, dét som jeg gerne vil have, er en omsæt-
ningsafgift. På en halv procent eller måske én procent. 
Det vil sige en ikke-refunderbar afgift, hver gang der 
foregår en handel i et momsregistreret firma. Af to 
årsager: 
 Den ene er at verdenssamfundet har brug for 
penge til at drive de overnationale institutioner og al 
den undervisning som jeg taler om. Det kunne pas-
sende være de rigeste og dem der har mest ud af glo-
baliseringen, som betalte for den. Det ville det automatisk blive, hvis det var 
en omsætningsafgift, fordi jo flere penge vi har, desto mere komplekse varer 
køber vi. Høj kompleksitet svarer til mange handels- og produktionsled, og 
med en omsætningsafgift ville højkomplekse og langttransporterede varer 
automatisk blive relativt meget dyrere end lavkomplekse. Det er i virkelig-
heden transaktionerne og varernes bevægelighed jeg vil beskatte. 
 Er dét ikke nærmest helligbrøde? At hindre varer-
nes fri bevægelighed, mener jeg? 
 Jo. I betydningen ”nu sørger vi for at varer der-
fra og derfra ikke må krydse denne her streg på land-
kortet”. Men det er ikke dét jeg taler om. Varerne har 
stadig fri bevægelighed, men velociteten i systemet 
er nedsat. 
 A-hvad? 
 Der er indført en træghed på en halv eller en 
hel procent – eller hvad størrelsen nu skal være. En 
træghed som favoriserer lokalgt producerede varer. 
For når den akkumuleres gennem alle led, så bliver det relativt billigere at 
købe varer der ikke er så komplekse, og varer der ikke er handlet og fragtet 
gennem flere led. Ukomplekse økonomier og varer ville blive udstyret med 
en konkurrencefordel som ville kunne skabe lavkomplekse arbejdspladser. 
 Den anden grund er nemlig kompleksiteten i sig selv og dét behov 
alle økonomier har for at have både høj- og lavkompleks produktion. Vi er 
nødt til at bevare lavkomplekse jobs i den rige del af verden, og vi er nødt 
til at bremse kompleksitetens eksponentielle himmelflugt, hvis vi selv skal 
kunne følge med og forstå den udvikling vi er i gang med. 

 

Omsætningsafgift og 
kompleksitets-

fordeling 
Rejsen begynder for torsken, der 
lægger krop til fiskepinden, da den 
bliver fanget og landet i Ålesund i 
Norge, hvorefter den overflyttes til 
et containerskib. Den frosne torsk 
fragtes videre via Ålesund til 
Rotterdam. En tur på tre dage og 
cirka 3.000 kilometer. I Rotterdam 
sejles fisken videre til Quingdaos 
havn i Kina, hvor den ankommer 
35 dage og 26.600 kilometer 
senere. 

Fiskefabrikken, hvor torsken skal 
fileteres, ligger et stykke inde i 
landet, og det tager fem timer i 
lastbil af få den fragtet derhen. Så 
går turen tilbage til Quingdaos 
havn og tilbage til Rotterdam igen. 
75 dage og 42.200 kilometer 
senere er fisken nu med bil på vej 
til fiskefabrikken i Boulogne-Sur-
Mer i Frankrig, hvor torsken 
endeligt bliver til fiskepinde. 

politiken.dk 
3. december 2007 
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 Af hensyn til alle dem der ikke har de store boglige evner? Der skal også være 
noget arbejde til dem? 
 For det første ville det gavne lokal produktion af enhver art, hvis det 
var relativt dyrere at købe importerede ”mangegangshandlede” varer, og 
dermed ville det sikre de enkelte lande både høj- og lavkompleks produk-
tion, så der var noget meningsfuldt for alle at bidrage med. For det andet 
ville det forhåbentlig begrænse behovet for transport, og dermed ville det 
nedbringe forureningen. 
 Ikke noget med at importere friske langstilkede, røde roser som flyves hertil 
fra Kenya?  
 Og ikke noget med at importere skrækkelige kemikalier til Kenya for 
at være i stand til at dyrke dem.  
 Det ville – forhåbentlig – heller ikke længere være rentabelt at fange 
fisken i Kattegat, sende den til Kina for at blive fileteret og pakket og frosset 
ned, og så sende den tilbage til de danske frysediske for at blive solgt. 
 Det er jo også vanvittigt! 
 Ja, men det forhindrer åbenbart ikke at det p.t. er mere rentabelt med 
en jordomsejling end at bevare produktionen i Danmark og holde de dan-
ske fiskefileteringsmedarbejdere beskæftigede. Simpelthen fordi lønninger-
ne i Kina – eller hvor det nu er – er så meget desto lavere. 
 Men det ville de jo heller ikke være, hvis de fik nogle ordentlige fagforeninger 
i Kina? 
 Nej, men derfor kan vi jo godt presse på, for at det bliver endnu mere 
urentabelt at sejle om på den anden side af kloden med døde fisk for at sejle 
dem tilbage igen.  
 De kunne i det mindste svømme selv? 
 Det er spild af ressourcer og fuldstændigt bindegalt! 
 Men med en omsætningsafgift ville det mindske fordelen? 
 Ja. Forudsat at fiskefabrikken ikke selv ejede containerskibene eller 
fabrikken ude i Kina. For så ville der jo reelt ikke foregå nogen handel, så 
ville der bare være tale om at flytte dødvægt fra den ene ende af virksom-
heden til den anden, og det kan man naturligvis ikke beskatte. Ikke ud 
over de miljøpoints man så skulle have for at kunne købe brændsel til 
skibene.  
 Men selvom du bare kalder det ”træghed”, så plejer ”varernes frie bevæge-
lighed” jo at være ét af grundmantraerne i al markedsøkonomi? Og er det ikke også 
dét som eksempelvis hele EU bygger på? 
 Jo. Men markedsøkonomien som vi kender den, kender ikke til be-
grænsede ressourcer, og den forudsætter at alle aktører på markedet har 
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samme information og er ligebyrdige. Sådan er verden ikke. Derfor er vi 
nødt til at kompensere med politik. 
 Lighed er i virkeligheden en unaturlig tilstand?  
 Fuldstændig! Det er kun, fordi vi ønsker – hvis vi ønsker det – at alle 
mennesker skal være lige og frie, at de er det. Fra naturens side er det noget 
vås. Der spiser de stærke de svage. 
 Frihed og lighed er udelukkende etiske principper som vi kan vælge 
at tilslutte os og insistere på at opretholde, ellers er de ingenting. Og det 
gælder også økonomi. Hvis vi ikke vil noget, hvis vi ikke beslutter os for 
at gøre noget, og hvis vi ikke griber ind, så er det kompleksitetens ekspo-
nentielle stigning og de skalafri netværk der bestemmer udviklingen su-
verænt. 
 Og så bliver de rige rigere, og de fattige bliver må-
ske ikke ligefrem fattigere, men der bliver flere af dem? 
 Ja. Og så bliver både økonomisk magt og al anden magt før eller siden 
monopoliseret. 
 Derfor er der endnu en mulighed som man kunne overveje, nemlig at 
beskatte virksomheder eller produkter der kommer op på en markedsandel 
over en vis størrelse. Simpelthen for at forhindre monopoldannelser og i ste-
det sikre at nicherne mellem den største, den næststørste og de øvrige pro-
ducenter rent faktisk er til at fylde ud, i den økonomi det drejer sig om.  
 Målrettet konkurrenceforvridende? 
 Jeg ved ikke, hvordan formlen præcis skulle se ud, men hvis vi vil 
”omgå” systemet – i dette tilfælde den udvikling som naturligt vil finde 
sted i økonomiens skalafri netværk, hvor alle helst vil handle med den stør-
ste, og den største har flest ressourcer til at få alle til at handle med sig – så 
må vi tage udgangspunkt i de præmisser og mekanismer som ligger i selve 
systemet – i det her tilfælde de skalafri netværk – og så må vi skabe nogle 
værktøjer der går på systemet og ikke på navngivne aktører. I stedet for 
specifikt at slæbe Microsoft i retten, når vi opdager at de har monopol på en 
del af softwaremarkedet, kunne vi vedtage en generel regel om at produk-
ter med eksempelvis en markedsandel på 40 % fik pålagt 1 % skat, ved 45 % 
andel 2 % skat og så videre. – Det kan også være at procentsatserne skulle 
se anderledes ud, det må man kunne regne på. Pointen er blot at bevare en 
fortsat konkurrence og forhindre at nogen får absolut magt over et marked. 
At beskytte de små aktører og sikre diversiteten er en af de ting vi er nødt til 
at gøre, for ellers bliver de rige rigere, og de fattige flere, og det første er til 
at leve med, men det sidste er et problem. 
 Der er ingen anden udvej end at lave globale reguleringer af økonomien? 

Monopolbeskatning 
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 Ikke medmindre Messias eller en anden futte-
lihut med guddommelige forbindelser kommer og la-
ver os alle sammen om. Personligt tror jeg mere på 
politik. Og hvis det skal have nogen mening, så er det 
en global politik vi taler om. Samarbejdende og net-
værkende nationalstater, det vil sige demokratier der 
gensidigt sikrer sig selv og hinandens økonomiske grundlag for fortsat at 
eksistere. – Kunne man forestille sig en nationalstat med indre fri bevæge-
lighed for varer, penge og de mest veluddannede, men kun med kommunal 
skatteudskrivning, uden regering og med et retssystem der ikke omfattede 
alle kommuner, og som kun blev indkaldt ad hoc? 
 Nej… 
 Nej, vel? Men det er reelt sådan den globale 
økonomi og det internationale samfund virker. Pen-
gene flyder frit globalt, men menneskene – i hvert 
fald en meget stor del af os – vil gerne have lov at bli-
ve boende og leve og forsørge os selv og vores nær-
meste, hvor vi allerede er. Det sidste er nok meget 
godt i et vist omfang, men så er vi også nødt til at 
kontrollere pengene, for ellers havner alle pengene 
de samme få steder, og det er ikke dér, hvor de fattige er. Det er simpelthen 
en naturlov. 
 På grund af de skalafri netværk? 
 Ja. Forestil dig forskellen på Lolland og Hellerup, hvis vi slet ikke 
havde en national regering. 
 Derfor vil jeg også tillade mig at insistere på at 
der globalt skal ske en kompleksitetsudjævning mel-
lem Nord og Syd, og at den skal ske ved at komplek-
siteten stiger, der hvor den er lav, ikke at den falder hos os. 
 Udfordringen ligger så i at dét kan kun ske ved at folk i de lavkom-
plekse områder oplever håb. Håb, vel at mærke, som de også føler, kan 
opfyldes, og som de selv kan bidrage til bliver opfyldt. Ikke i regeringskon-
torerne og på de bonede gulve alle mulige mærkelige steder, men ude i 
landsbyerne og på fabrikkerne.  
 Du er helt sikker på at du ikke begynder at male sådan nogle af de der propa-
gandistiske, rædsomme kommunistmalerier med folk der skuer sejrsikkert mod hori-
sonten, når du nu kommer ud herfra, ikke? 
 Du siger noget! Måske skulle jeg købe et stafeli og noget oliemaling 
på vej hjem, når nu min førstefødte forhåbentlig engang dukker op! Og ikke 

 

Således beror alene livets værdi for 
det almindelige, dagligdags menneske 
på, at dette tager sig selv mere 
højtideligt end verden. Den store 
mangel på fantasi, som det lider af, 
gør, at det ikke kan føle sig ind i 
andre væsner og derfor tager så lidt 
som muligt del i deres lod og lidelser. 

Den, der derimod virkelig ville kunne 
tage del heri, måtte fortvivle om 
livets værdi; skulle det lykkes ham at 
fatte og føle menneskehedens hele 
bevidsthed, ville han bryde sammen 
med en forbandelse af tilværelsen – 
for menneskeheden har i sin helhed 
ingen mål, følgelig kan mennesket, i 
betragtning af hele forløbet, ikke 
finde sin trøst og sit holdepunkt i det, 
men kun i sin fortvivlelse. 

Friedrich Nietzsche 
Menneskeligt, alt for menneskeligt, 1878 

Fjernelse af 
toldmure 
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nok med at jeg maler bønder og fabriksarbejdere, jeg maler også rengørings-
personale og telefonsælgere. – Men de billeder viste jo netop håb! 
 Som så i virkeligheden blev forvandlet til tvangsarbejde og elendighed… 
 Men det var jo på grund af håbet at folk hoppede på idéerne! 
 Hvis fattige mennesker rundt omkring i verden skal opleve håb, så 
skal de kunne brødføde deres børn, og de skal kunne se at de rent faktisk 
kan få det bedre. Dét kan kun ske, hvis vi begynder at købe ting af dem som 
har taget tid at producere, og som er produceret under ordentlige forhold. 
Men det betyder så også at vi skal være villige til at lade deres varer komme 
ind og konkurrere med vores egne. 
 Fjernelse af toldmure? – Men er det ikke i modstrid med dét du lige sagde, 
om at transporten af varer skal ned? 
 Jo. Men da det hovedsageligt er vores højkomplekse varer der vil bli-
ve ramt af omsætningsafgift og miljøpoints, så vil det også i første omgang 
mest være vores eksport det går ud over, ikke deres. Til gengæld vil omsæt-
ningsafgift og miljøpoints favorisere lokalt producerede varer overalt i ver-
den, hvilket vil sige at de mest lavkomplekse økonomier vil være i stand til 
at opbygge både hjemmemarkeder og hjemmeproduktion.  
 Hvis der skal skabes velstand og udvikling i verdens fattigste lande, 
er vi nødt til at fjerne toldmurene, så de fattigste lande kan sælge deres pro-
dukter til os. Der er ikke nogen vej udenom. Og vi er også nødt til at afskaf-
fe subsidieringen af de erhverv der er urentable i vores egne økonomier 
– herunder landbruget. I allerhøjeste grad landbruget! 
 Her kan jeg også hurtigt komme i tanker om nogen 
der ville blive sure på dig… 
 Ja, men så længe præsidenten for Landbrugs-
raadet optræder som sandhedsvidne på CEPOS’ 
hjemmeside, ved du hvad, så må de blive lige så sure 
på mig som de overhovedet har lyst til! – Og det må 
de for den sags skyld også gerne fortsætte med at 
være bagefter. 
 Hvis der er erhverv vi gerne vil beholde af kul-
turhistoriske årsager – herunder en del af landbruget eksempelvis – så lad 
os endelig støtte det. Men lad os gøre det under kulturministeriet, ikke 
fødevareministeriet.  
 Og hvis jeg så lige skal komme med en håndfuld hurtige forslag 
mere, inden Bo kommer, og vi bliver nødt til at slutte af, så er det en global 
middelklasse og en fundamental accept af at sådan som det kører nu, kan 
det bare ikke fortsætte! – Og det kan du næsten heller ikke, kan jeg se… 

Hvordan får vi skatten ned, 
væksten op og det personlige 
ansvar og initiativ i højsædet? 
Kort sagt: Hvordan får vi frem-
tidssikret det danske samfund? 
CEPOS har på glimrende vis 
bevist, at de kan være med til at 
sætte dagsordenen for disse 
vigtige temaer. 

Peter Gæmelke 
præsident, Landbrugsraadet 

cepos.dk 
september 2009 
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 Jeg er godt nok ved at være træt i pæren! 
 Du har også gjort det godt! – I fem dage! 
 Det er da ingenting ved siden af, hvor meget du har sagt. – Du har jo skullet 
tænke hele tiden. 
 Og det har du ikke? 
 Jo, det skal jeg godt nok lige love for! Men jo ikke på samme måde. – Jeg har 
jo bare skullet ”høre efter” som du sagde i mandags. 
 Og dét har du gjort. Stor pige! – Og så må du jo spise frokost med din 
søster en anden dag… 
 Vi får nok de frokoster som vi skal have. 
 Det betvivler jeg ikke. – Nå! Lad os se at få rundet af, inden jeg bliver 
hentet. 
 Der skal skabes en global middelklasse. Det er 
middelklassen der sørger for at deres børn får en or-
dentlig uddannelse, og det er middelklassen der har ressourcer nok til både 
at drømme om en bedre fremtid og til også at skabe den.  
 Og dét ligger der to udfordringer i: den ene er at skabe og fremme en 
middelklasse i de lande, hvor den ikke allerede eksisterer, den anden er at 
gøre den forkælede middelklasse i den forædte del af verden klar over, i 
hvor høj grad de selv har et interessefællesskab med resten af klodens be-
folkning og i at engagere sig i deres kamp for fungerende civilsamfund, 
velstand og demokrati. 
 ”Bevidstgøre middelklassen”? 
 De er jo bønder- og arbejderklassens børn, så hvorfor ikke? 
 Det er hr. og fru Jensen ude i sovebyerne der skal 
støtte den iranske protestbevægelse og arbejdere og bønder 
i Rusland og Congo? 
 Bortset fra iranerne, russerne og congoleserne selv er der næppe man-
ge der har så meget at vinde ved velstand og demokrati i de tre lande som 
netop hr. og fru Jensen har, og så meget at tabe, hvis det ikke lykkes. – Især 
det sidste. For i en verden, hvor der ikke er solide civilsamfund, hvor øko-
nomien kommer til at sidde på færre og færre hænder, eller hvor totalitære 
systemer overtager magten, der vil den ufede udgave af Homo liquens æde 
sig gradvist ind på middelklassen nedefra, indtil der kun er en lille, enevæl-
dig klasse tilbage. Det er alle hr. og fru Jensenerne rundt omkring i alle ude-
stuerne som kommer til at betale prisen for en ikke-stabil, ikke-demokratisk 
verden, og løsningen er ikke at lade ligusterhækken vokse sig højere. Den er 
at plante ligusterhække herfra og hele vejen øst- og sydover, kloden rundt, 
til vi når hjem igen. 

En global 
middelklasse 

Opbygning af 
civilsamfund 
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 Og sidst men ikke mindst: vi skal insistere på 
menneskerettighederne og droppe dobbeltmoralen. 
Ikke blot i forhold til menneskerettighederne, men 
også i forhold til alt muligt andet. 
 Tror du selv på dét? 
 Næ. Jeg siger bare at det er nødvendigt. – Der 
har vi jo sørme overlægen! 
 Hej igen. – Hvordan går det? 
 Fint tak. – Vi er lige ved at være færdige. 
 Det er jo meget godt timet, så. 
 Det er fantastisk timet. – Man har vel styr på dramaturgi! 
 Er Bo kommet endnu? 
 Nej, vi har ikke set ham. 
 Er du klar til at tage af sted? 
 Ja. – Har du udskrevet mig? 
 Alle papirer er i orden. – Du kan sætte dig ud i forhallen og vente, hvis du vil. 
 En fri mand! 
 Ikke dårligt! 
 Skal vi gå derud og sidde? 
 Så vil jeg alligevel hellere sidde her! 
 Det er godt nok heller ikke verdens hyggeligste forhal…  
 Det er mere det der med at folk kan se at man sidder og venter. Så 
hellere en kop kaffe mere! – Har vi en kop til Bosse? 
 ”Bosse”? 
 Du tror vel ikke at han lyder navnet Ambrosius? 
 Bosse eller Ambro, det skifter lidt efter, hvor længe jeg har kendt folk. – Jeg 
kan da lige gå ud og hente en kop. Der stod en vogn med kopper og saft ude på 
gangen. 
 Jeg tror kun vi har te… 
 Så tager vi te. – Hvordan er vi dækket ind på chokoladefronten? 
 Vi har spist rub og stub. – Er vi færdige? 
 Færdige bliver vi jo aldrig, men jeg har sagt, hvad jeg havde på hjerte. 
Det meste af det, i hvert fald. – Der er lige et par småting, men lad os nu få 
overlægen ind og få noget kaffe, så kan vi jo tage resten sammen alle tre. 
Han tager ikke skade af at blive klogere. 
 Bliver medicin og den slags nødvendige, højkom-
plekse varer ikke også dyrere af dine afgifter og miljø-
points? – Dét er vel ikke så godt så? 
 Der er selvfølgelig altid nogle ting der skal reguleres og tages højde 
for i forhold til konkrete ting, når man sætter gang i nye systemer. Det vil 

 

Dobbeltmoral,  
nej tak 

You put [Saddam Hussein] to trial for 
using bilogical warfare, but in another 
country where you sprayed chemicals 
for warfare, you neglect your 
responsibility. 
Duc Nguyen of Vietnam, who has severer 

birth defects because fo the Agent 
Orange sprayed by the US, on how the 

US has not admitted responsibility or 
compensated victims. 

New Scientist 
18 November 2006 

Det mindst ringe 
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der altid være, for det perfekte system findes ikke og kommer heller aldrig 
til det.  
 Der er også redningsudstyr og undervisningsmaterialer og andre ting 
som det naturligvis er en rigtig dårlig idé at gøre vanskeligere tilgængelige 
ved at lægge afgifter og points på, men så kan de jo få det refunderet af sta-
ten. Offentlige institutioner skal jo under alle omstændigheder have nogle 
miljøpoints at købe varer for, ligesom de får penge fra staten eller kommu-
nerne at købe varer for. – Jeg siger ikke at det bliver paradis på jord eller på 
nogen måde nemt at administrere, og selvfølgelig vil der også opstå svindel 
og humbug med miljøpoints og nye afgifter, ligesom der er med moms og 
alt muligt andet i dag. Det er bare den mest smidige løsning jeg kan komme 
på. Fordi den enkelte selv kan råde over, hvordan han eller hun vil bruge 
sin andel af klodens ressourcer.  
 Hvis staten skulle detailstyre en tilsvarende påvirkning af vores va-
ner, så ville det for alvor gå galt og ende i bureaukrati. Plus at der ville op-
stå alle mulige lobbyorganisationer der ville blande sig i fordelingen af, 
hvilke slags miljøbelastninger der skulle betales det ene eller det andet for. 
Så i virkeligheden er mit forslag – som jo altså ikke engang kun er mit eget – 
langt mere effektivt og simpelt end så mange andre alternativer.  
 Fordi det er selvregulerende? 
 Og udnytter de processer der er i verden i forvejen. 
 Der kom lige en sygeplejerske forbi med to halve kander kaffe. – Det kan jo 
være at Bo også trænger til en kop. 
 Tak. 
 Tak.  
 Betyder det så at der nu rent faktisk er en af mine patienter der kan redde 
verden? 
 Jeg tror verden må redde sig selv. – Det er vist dét der er pointen. 
 Det plejer pudsigt nok også at være dét jeg siger til patienterne. Men det er 
ikke altid de køber den. 
 Har du mange af den type patienter? 
 Nej, de hører trods alt mest til i tegneseriehæfter og den slags. Men det 
hænder da at der kommer en ”frelser” fra tid til anden og forsøger at overbevise 
mig om at han kan styre Amerikas præsident eller modtager beskeder fra Gud. Eller 
potteplanterne. Men for det meste er det bare sørgelige skæbner og jeger eller 
selver som ikke rigtig vil hænge sammen. Meget frustrerende og ofte også smerte-
fuldt at være vidne til. Men gudskelov kan vi da komme langt med de fleste. Enten 
med terapi eller medicin. 
 Det var bare Cornelius der var en ”lost case”? 
 Nu skal du være sød! 
 Jeg er altid sød! 
 Cornelius har ikke været god til at passe på sig selv. Men så er det jo godt at 
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der er nogen der kan få ham på bedre tanker. – Har du virkelig siddet her i fem 
dage? 
 Fra morgen til aften! 
 Hvad har I dog talt om? 
 Det er et godt spørgsmål. – Alt. 
 Alt? 
 Ja, alt. Stort set alt inden for Jordens atmosfære. – Jeg tror ikke at vi kom ind 
på det glødende jern i jordens kerne, men ellers så har vi vist haft det meste med. 
 Og hvad vil du så bruge det til? 
 Aner det ikke.  
 Vil du skrive en bog? – En artikel kan du vel ikke skrive ud fra så lang tids 
samtale? 
 Det har jeg faktisk slet ikke overvejet endnu. Jeg har ikke engang overblik 
over, hvad jeg har siddet og hørt alle de her fem dage. – Det burde jo i virkeligheden 
være Cornelius der skrev en bog.  
 Du kan jo hjælpe ham… 
 Det kommer an på, hvad Cornelius siger. 
 God kaffe.  
 Du skal jo finde på ét eller andet, når du kommer hjem. En bog sammen med 
Tenna ville vel ikke være det værste du kunne finde på? 
 Bare ærgerligt at der ikke er mere mælk. 
 Bliver de fleste bøger ikke skrevet af ghost-writere for tiden? 
 Det er ret udbredt, jo. Jeg har også selv skrevet et par stykker. 
 Biografier? 
 Nej, en om arkitektur og en anden om blomsterbinding.  
 Jeg kunne forestille mig at det ikke er dét Cornelius har talt mest om? 
 Jo, arkitekturen, faktisk. Den har vi været en del inde på. Og blomsterbin-
ding fik vi da vist også lige nævnt i forbindelse med folkeoplysningen.  
 Det kunne såmænd sagtens have været mere med. Neanderthalerne 
lagde blomster i graven til de døde, så blomster har været en del af vores 
kultur, formentlig lige så længe som vi overhovedet kan tale om kultur i 
den mest almindelige forstand. 
 Siden sproget opstod? 
 Ja. – Der var i øvrigt en ting jeg glemte at få med 
på listen over de konkrete ting vi kan gøre: ”Cradle 
to Cradle” som vi talte om i formiddags. – Har du 
hørt om dét? 
 Nej. 
 Det er en amerikaner, William McDonough hed-
der han. Som har produceret alt lige fra flysæder til gummisko der er så fri 
for giftstoffer og kemikalier at de mere eller mindre kan spises, og så har 
han tegnet både fabrikker og alt muligt andet med planter på tagene. Ud fra 

Vugge-til-vugge 
The tree is not an isolated entity cut 
off from the systems around it: it is 
inextricably and productively engaged 
with them. This is a key difference 
between the growth of industrial 
systems as they now stand and the 
growth of nature. 
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idéen om at i naturen er der et konstant kredsløb. Der er ikke noget der er 
”affald”. Alting er på en eller anden måde mad for nogle andre. Blandt 
andet har han taget udgangspunkt i at kigge på myrerne. De lever i total 
symbiose med deres omgivelser, og det vil han også have at vi andre skal 
gøre. 
 Ved at lave produkter der kan indgå i fødekæden? 
 De ting han har sat i produktion, kan nedbry-
des og formuldes uden at forurene. I stedet tilfører 
de jorden næring ved at kompostere. – Og den filoso-
fi kan vi andre lige så godt begynde at tage til os! 
 Det har jeg aldrig hørt om… 
 Hans filosofi med Cradle to Cradle er at man 
skal tage med i sin planlægning – allerede, når man 
designer et produkt – hvordan det kan omdannes til 
noget nyt og brugbart, når man er færdig med det, 
eller det er slidt ned. Allerede fra produktet ”ligger i 
sin vugge”, skal man planlægge, hvordan det kom-
mer til at kunne ligge i en ny produktionsmæssig 
vugge, når det skal skilles ad til genanvendelse eller 
destrueres. Det enkelte produkt er aldrig ”færdigt”, 
og det bliver heller aldrig til affald. 
 Men til noget nyt brugbart? – Produktet bliver en proces. Eller en del af en 
proces? Ligesom alle de andre processer vi har talt om? 
 Verden bliver aldrig ”færdig”, og det skal vo-
res produkter heller ikke blive. En dag skal de blive 
starten på noget nyt. Noget nyt, vel at mærke, som 
heller ikke forurener, men som enten kan genanven-
des eller formulde, og som dermed giver næring til 
planter som så kan blive til mad for mennesker og 
dyr.  
 De huse og fabrikker med græs og planter på 
taget som han har tegnet, de bidrager til at holde den 
globale temperatur nede. Dels ved at tagene i sig selv 
opsuger CO2, dels ved at de ikke er sorte og dermed 
står og bliver varme i sollyset, og dels ved at bygningerne på den måde er 
bedre isoleret mod både kulde og varme. Der kan altså spares både på 
opvarmning og aircondition, og det betyder mindre CO2-udslip. 
 Win-win-win? 
 Fascinerende! 

Consider a community of ants. As 
part of their daily activity, they: 
• safely and effectively handle their 

own material wastes and those of 
other species 

• grow and harvest their own food 
while nurturing the ecosystem of 
which they are a part 

• construct houses, farms, dumps, 
cemeteries, living quarters, and 
food-storage facilities form 
materials that can be truly recycled 

• create disinfectants and medicines 
that are healthy, safe, and 
biodegradable 

• maintain soil health for the entire 
planet. 

Cradle to Cradle 
Michael Braungart, William McDonough, 

2002 

The term 'C2C Certification' is a 
protected term of the McDonough 
Braungart Design Chemistry (MBDC) 
consultants. It is a proprietary system 
of certification. The phrase "Cradle to 
Cradle" itself was coined by Walter R. 
Stahel in the 1970's, and the current 
model is based on a system of 
"lifecycle development" initiated by 
Michael Braungart and colleagues at 
the Environmental Protection 
Encouragement Agency (EPEA) in the 
1990s and explored through the 
publication A Technical Framework for 
Life-Cycle Assessment. 
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 Plus at det simpelthen er flot at se på! Nogle af hans 
bygninger har fugle der slår sig ned og bygger rede, al-
lerede nogle måneder efter at husene er bygget, og der er 
begyndt at vokse mos og græs. 
 På taget? 
 Ja. 
 Det er ikke ham der også vil have at vi maler tagene 
og vejene hvide, vel? Så sollyset bliver reflekteret og sendt 
ud i Rummet uden at være med til at øge opvarmningen? 
 Det mener jeg ikke er ham.  
 Men det er arkitekt han er? 
 Jo. Og så har han i øvrigt udviklet vugge-til-
vugge-konceptet sammen med en tysker der er kemi-
ker eller noget i den retning – Michael Braungart hedder han, en gammel 
Greenpeace-aktivist – og sammen har de så udviklet tekstiler der er så mil-
jørigtige at man kan spise dem. – Jeg har dog ikke set nogen gøre det, heller 
ikke ham selv.  
 Så Cradle to Cradle er endnu en ting du vil have på vores globale to do-liste? 
 Absolut! 
 Du vil virkelig redde verden? 
 Jeg kalder det som sagt ”skabe et ordentligt 
globalt samfund”. Ikke ”redde verden”. – I virkelig-
heden er der jo slet ikke noget at ”redde”. Og hvor 
skulle vi reddes hen?  
 Der er masser af ting som ikke fungerer, og de skal gøres bedre. 
Men det er jo noget vi skal ville, og noget vi skal vælge at få gjort. Alver-
dens fattige skal heller ikke ”reddes”. De skal have mulighed for at skabe 
sig selv et bedre liv, og de rigeste lande og samfund skal – så vidt det kan 
lade sig gøre – stille nogle rammer til rådighed i stedet for at opretholde 
en række systemer der ligefrem forhindrer udviklingen. – Der er faktisk 
en befrielse i at lade folk løse deres problemer selv! De skal bare kunne se 
at det reelt virkelig nytter noget at gå i gang, og i den forbindelse har vi i 
Vesten en kæmpe opgave. For vi sidder inde med nogle ressourcer og en 
viden og nogle erfaringer der kan gøre en forskel, og den forskel skal vi 
absolut gøre! 
 Dét der er min grundlæggende pointe, er at vi skal til at tænke om – 
og tænke os om. Der er så mange ting vi tager for givet, eller mener at vi 
ikke kan lave om på. Men det kan vi. Og vi har bedre forudsætninger for 
det end nogen generation har haft før os. Simpelthen, fordi vi har teknologi 

 

In partnership with Braungart, William 
McDonough released the publication 
Cradle to Cradle: Remaking the Way 
We Make Things in 2002, which is an 
effective manifesto for Cradle to 
Cradle Design that gives specific 
details of how to achieve the model. 
The model has been implemented by 
several companies, organisations and 
governments around the world, 
particularly in China and the US. Cradle 
to Cradle has also been the subject 
matter of many documentary films, 
including the critically acclaimed 
Waste=Food. 

en.wikipedia.org/wiki/Cradle_to_Cradle 
September 2009 

Let’s kick ass! 
”In an infinite Universe anything 
can happen,” said Ford. “Even 
survival. Strange but true.” 

Douglas Adams 
The Restaurant at the End of the 

Universe 
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og kommunikation kloden rundt på måder der ikke engang fandtes for ti 
eller fem år siden. Vi har virkelig ufattelige muligheder! 
 Det handler bare om, hvordan vi bruger dem? 
 Hvordan vi vælger at bruge dem.  
 Cradle to Cradle er et godt eksempel. De fleste vil formentlig sige at 
det ikke kan lade sig gøre at omlægge al produktion til at ske efter de prin-
cipper som Braungart og McDonough har opfundet. Men det er jo ikke 
noget argument for ikke at gå i gang! Det er jo ikke noget argument for ikke 
at tage det første skridt! 
 Vi har postet så mange penge i udviklingen af skidt og møg som 
kommer til at ligge og forurene kloden i årtusinder fremover. Hvorfor ikke 
poste lige så mange penge i udviklingen af teknologier der rydder op efter 
sig selv? Teknologier som fremmer frugtbarheden? – Frugtbarhed i enhver 
betydning af ordet!  
 Det fantastiske ved Cradle to Cradle og alle de 
andre ting som jeg har siddet og sagt her, det er jo at 
det ikke er et budskab om forsagelse og skyld. Det er 
en opfordring til liv!  
 Hvis vi udnytter solenergien, hvis vi maler hus-
tagene hvide eller planter dem til, hvis vi opfinder produkter der skaber 
grobund for mere mad, hvis vi bliver belønnet for at købe ting der ikke svi-
ner, men som andre mennesker har brugt tid og kreativitet på at fremstille, 
så bliver livet jo sjovt, for fanden! Så bliver det jo en verden i overflod! Men 
bæredygtig overflod! Solen hænger deroppe og sender ufattelige mængder 
af energi ned til os helt gratis! Og vi kan bruge lige så meget af den, vi har 
lyst til. Vi kan vælte os i energi, hvis vi bare henter den fra Solen! 
 Og så kan vi spise alle de leverpostejmadder vi vil? 
 Hvis de er produceret lokalt, og vi finder ud af at producere kødet, 
uden at køerne går og prutter for meget, så ja! – Hvilket selvfølgelig ikke er 
et problem for leverpostejen, eftersom den er lavet af grise, men de sviner så 
til gengæld på anden vis og laver nogle andre problemer som vi er nødt til 
at få løst. 
 Det korte af det lange er at vi kan sagtens få sjove, behagelige, spæn-
dende, udfordrende og meningsfulde liv, uden at kloden dør undervejs, og 
uden at vi begynder at ryge i totterne på hinanden, fordi der ikke er mad og 
vand at få. Vi skal bare tænke om, og så skal vi ville det. Vi skal ville de for-
andringer som det kræver, og vi skal se at få fingrene ud og komme i gang! 
 Har han været sådan her hele ugen? 
 Det er kommet og gået lidt...  

The association of growth with nega-
tive consequences has become a 
major theme of environmentalists in 
the modern age. 

Cradle to Cradle 
Michael Braungart, William 

McDonough, 2002 
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 Men det indebærer at der er nogle ting vi laver om. Og at der er nogle 
ting vi vælger anderledes. Og at vi bliver voksne.  
 Hvordan? 
 At vi lærer at se os selv udefra og tænker langsigtet.  
 Og så ville det selvfølgelig være gevaldigt, hvis vi blev bedre til at 
være i stedet for altid at skulle have. 
 Eric Fromm? 
 Du har læst ham? 
 Fremragende bog! – Ikke at det ændrede så meget 
at læse den, men den satte da nogle tanker i gang. 
 Det er jo dét: vi læser og tænker og føler og 
synes at kloge menneskers tanker er sympatiske og smukke. – Men hvorfor 
ændrer det så ikke noget? Hvorfor læste min gamle, højtbegavede ven 
Ambrosius Rask Eric Fromms bog At have eller at være, uden at det satte 
sig det mindste fysiske aftryk i hans måde at leve på? 
 Godt spørgsmål. 
 Men hvis du skulle give et svar? 
 Vane? 
 Andet? 
 Vane. 
 Social kontrol? 
 Det er vanskeligt at være den eneste der laver sit liv om, mener du? 
 Skræk for afvisning, når man afviger? Hvis ingen andre har læst bo-
gen, forstår de så, hvorfor man hellere vil skabe ting, opleve ting, tænke ting 
eller i det hele taget gøre ting, frem for at have ting og købe ting? – Og som 
om dét ikke var nok, så skal man oven i købet for at være socialt acceptabel 
sidde ved det ene idiotiske middagsselskab efter det andet og ligefrem for-
tælle om de ting man har købt! 
 Det var Fromms bog der fik dig til at lukke dig inde? 
 Nej, det var det nu ikke engang. Jeg læste ham efter ulykken, og det 
var først efter at jeg havde siddet og studeret mange af de andre ting et godt 
stykke tid at jeg gik hen og pillede ham ud af reolen igen. – Men nu var det 
ikke mig vi skulle tale om… 
 Men hvorfor jeg ikke lavede mit liv om efter at have læst en bog? – Lavede 
den om på dit liv, da? 
 Den var god at komme igennem, når man pludselig ikke kan leve 
som man altid har gjort. Så for mig gjorde den afgjort en forskel, ja, og den 
fik møbleret om på nogle ting i mit hoved. Ikke mindst i forhold til, hvorfor 
jeg alligevel fortsatte med at lave fjernsyn, når så meget af det var noget idi-
otisk bras. – Men hvorfor gjorde den stort set hverken fra eller til for dig? 
Det er ikke en bebrejdelse. Det er ren nysgerrighed. 

Oh, I’d love to kick! 
But right now I just 
happen to have to… 
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 Tjah… 
 Men det er vel fordi, hvis man er den eneste der pludselig laver om på sit liv, 
så giver det jo ikke mening. Så lukker man sig jo ude af en masse fællesskab.  
 Du kunne ikke forestille dig at sidde som den eneste ved næste 
brunch med veninderne og ikke have købt nye sko? 
 Det kunne jeg måske nok – det er trods alt ikke hver uge jeg køber sko! – men 
det ville jo ikke være noget jeg ville fortælle om i sig selv – at jeg ikke havde gjort 
det, mener jeg. Det er vel netop, fordi man har en eller anden delt erfaring eller op-
levelse at man deler det med hinanden, at man fortæller om det ene eller det andet, 
når man er sammen? Hvis alle andre fortæller om deres køb af sko eller tøj eller 
makeup, så vil jeg jo også gerne fortælle om mit. Men jeg vil jo ikke ødelægge stem-
ningen ved lige at bryde ind og sige ”Hey, jeg har ikke købt nye sko!”. 
 Men kunne du ikke dreje samtalen væk fra køb af sko så? 
 Det var dig selv der lige sagde at du ikke ændrede vaner på grund af social 
kontrol… 
 Så du vil have at vi alle sammen ændrer vaner? 
 Hvis vi vil give en grøn planet videre til vores børnebørn, så er der 
ingen vej udenom. Problemet er bare – og det må du som psykiater jo 
kunne skrive under på – at vores vaner er fysisk indlejret i vores hjerner, så 
det er virkelig hårde odds vi er oppe imod! 
 ”Man kan ikke lære en gammel bryggerhest nye kunster!” eller hvad det nu 
var, gamle Jochumsen altid sagde? 
 Men gudskelov er vi mennesker og ikke bryggerheste! Folk ændrer jo 
faktisk vaner fra tid til anden. Når de rette omstændigheder er der til det.  
 Som for eksempel, når alle andre også gør det? Eller når vi får ny teknologi, 
hvor vores gamle vaner er uanvendelige. Det slog mig forleden dag at det ikke læn-
gere er alting vi printer ud fra EDB-maskinerne. Vi behøver ikke længere at stå med 
det på papir i hånden, for at det er ”virkeligt”. Et dokument på skærmen er lige så 
virkeligt som et dokument i hånden. 
 Til gengæld sagde du ”EDB-maskine”.  
 Ja? 
 Det har heddet en computer de sidste 20 år. 
 Så jeg er en bryggerhest! 
 Det er vi alle sammen i større eller mindre grad, og dét skal vi ikke 
være flove over! Vi skal bare være klarover det og også være villige til at 
insistere på nye vaner fra tid til anden. Et af de menneskelige privilegier er 
jo netop at vi kan blive klogere. Men det kræver viljen til forandring, og den 
er vi ikke altid lige begejstrede for. 
 Fordi vi er tryghedsnarkomaner? 
 Og flokdyr. Hvis flokken derimod bevæger sig, 
så er vi jo næsten villige til at hoppe på hvad som 

HITLER and Mussolini both had the 
ability to bend millions of people to 
their fascist will. Now evidence from 
psychology and neurology is emerging 
to explain how tactics like organised 
marching and propaganda can work to 
exert mass mind control. 
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helst. Og dét er et lige så stort problem. Fordi vi slår hjernen fra. Eller rette-
re: vi lader være med at bruge vores fornuft og lader hjernen køre på frihjul 
i én eller anden følelsesrus som sender behagelige signalstoffer rundt i sy-
stemet. 
 Du tænker på nazismen? 
 Og alt lige fra Mao til islamisme. Vi elsker at 
bevæge os i flok. Automatpiloten tager over, når der 
er rytmer og puls og tilstrækkeligt mange der er i 
gang med knæfald, korsang eller strækmarch som vi 
kan tilslutte os.  
 Men hvad gør vi så? 
 Jeg ved det ikke. Og hvis jeg havde vidst det, så 
ville jeg heller ikke nødvendigvis sige det. For dét må folk selv finde ud af.  
 Nu har Tenna optaget det hele, og så kan hun lægge det på nettet 
eller gøre med det, hvad hun vil.  
 Vil jeg skrive en bog? Måske. Vil jeg tage op i sommerhuset og trille 
ud på badebroen og kigge ud over bølgerne og høre mågeskrigene i det 
fjerne?  
 Måske.  
 Måske vil jeg skrive en bog eller et manuskript om noget helt andet.  
 Eller også vil jeg bare se noget mere til børnene og børnebørnene. – 
Hvordan virker min medicin sammen med Viagra? 
 Øh… Det skulle der ikke være noget problem i. – Men dét har du da ikke brug 
for…? 
 Tak, det var bare dét jeg havde behov for at høre, mens min gæst sta-
dig er her! 
 Du er utålelig! 
 Mig en fornøjelse! 
 Du har altså ikke tænkt dig at være alene ude på badebroen? – Dét kan jeg 
da kun være glad for at høre! 
 Og så kan vi andre bare sejle vores egen sø? 
 Hvis det er dét du vil. Ellers må du jo tænke dig om. Og tage resulta-
tet til efterretning. 
 Men hvis vi skal lave alle de her forandringer og 
nye vaner, hvor skal vi så begynde? Vi kan vel ikke bare 
gøre det hele på én gang? 
 Næppe. Men så må vi jo begynde der, hvor det 
er sjovest, eller der, hvor det har størst effekt. – Hvilket formentlig i en vis 
grad vil være det samme, for det sjoveste vil i høj grad også være der, hvor 
man hurtigst kan se mærkbare resultater. 

Scott Wiltermuth of Stanford University 
in California and colleagues have 
found that activities performed in 
unison, such as marching or dancing, 
increase loyalty to the group. "It makes 
us feel as though we're part of a larger 
entity, so we see the group's welfare 
as being as important as our own," he 
says. 

New Scientist 
7 February 2009 

Okay, so maybe not 
a kick, but a first 

step… 
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 Det vigtigste er at komme i gang. Hver især. Hvert individ, hver en-
kelt nation, hver økonomi og hvert fællesskab må selv finde ud af, hvor de 
kan gå i gang. Hvis de synes det er vigtigt. Ellers må de jo lade være.  
 Du er i virkeligheden ligeglad? 
 Nej. Men det skal bygge på et ægte engagement, ellers kommer det 
ingen vegne. Eller også bliver det totalitært. – Allerhelst skal det jo tage ud-
gangspunkt i erkendelsen af at det er væsentligt. Folk må sgu lige tænke lidt 
selv! Det er jo deres egen og deres børns fremtid det handler om! Hvis de 
ikke engang gider tænke over dét, så er det sgu da lige før de har fortjent de 
problemer der ligger forude! 
 Og hvor lang tid har du så tænkt dig at det tager, før vi får ændret vores 
vaner og indført alle de her ting? 
 En generation? 20-30 år? Det plejer som regel at tage rundt regnet en 
generation at få ændret folks vaner og deres vaneforestillinger om verden. 
Så er den ungdom der i sin tid fik øje på anomalierne, og som skabte en 
subkultur som modreaktion, kommet til magten, og så kan de sætte en ny 
politisk dagsorden. Det er dét vi ser nu. Verden ændrer sig. De generationer 
der voksede op med internettet, kommer til. Det er de samme generationer 
der har levet i en stadig mere idiotisk tid med konstant stigende forbrug og 
tiltagende tomhed. Din egen generation er der ikke meget at hente fra, det 
er jo jer der har bygget alle samtalekøkkenerne uden nogensinde at have 
noget interessant at sige. 
 Men dem som er 25 nu, skulle være bedre? 
 Det håber jeg. Ellers er vi virkelig på røven! Én generation til af jeres 
slags, så går det da for alvor galt! 
 Er dét nu også rigtigt? 
 Hvad laver din Camilla og Henrik? 
 OK, du har en pointe… 
 Det interessante er at der faktisk er en hel del af os, der er begyndt at 
vælge politikere som påtvinger os adfærd som vi godt ved at vi aldrig ville 
opnå, hvis vi skulle ændre adfærden på egen hånd. Vi ved, hvad der er det 
rigtige at gøre, men vi ved også at vi er nødt til at blive tvunget til at gøre 
det for at få det gjort. 
 Spare på strømmen og alt muligt? 
 Betale ekstra for at tage bilen unødigt, isolere huset bedre, alle mulige 
ting som her og nu påfører os ekstra besvær og nedsætter vores forbrugs-
muligheder. Vi er udmærket klarover vigtigheden, men vi er også klarover 
vores egen dovenskab. 
 Så i stedet vælger vi nogen der tvinger os til det? 
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 Dét er det første skridt på vejen til at blive voksne i demokratisk sam-
menhæng. Og det er en forandring som først rigtigt har fået momentum de 
seneste 10 år. Nu taler de borgerlige også om klimaafgifter og økologi. – Der 
er også mange af dem der ikke gør, men tingene har faktisk ændret sig! 
 Den egentlige forandring kommer til at ligge i at vi en dag vælger 
de politikere som tænker langsigtet og ikke går efter de billige points her 
og nu. Men den eneste grund til at de går efter de her kortsigtede sejre, 
det er jo at vi andre er dumme nok til at stemme på dem, når de gør det. 
Det er os, vælgerne, der ikke er voksne nok til at sætte os ordentligt ind i 
tingene, så vi vælger de politikere der rent faktisk ved, hvad de taler om, 
og som ikke lefler for os, men tør træffe upopulære beslutninger og skabe 
langsigtede løsninger. Det er os, der ikke kan se forskel på retorik og viden, 
det er os der vil have alting serveret i mundrette punchlines i stedet for at 
sætte os ind i tingene, det er os der vælger underholdning frem for voksen 
politik. 
 Men hvis vi tager os sammen, vil det sandsynligvis tage en genera-
tion, inden vi har vænnet os til rigtigt at være ansvarlige voksne. Og hvad 
der sker efter den tid, er det umuligt at sige noget som helst fornuftigt om. – 
Det er det jo sådan set også om bare om et halvt år eller tre år, men det er 
dog nogenlunde sikkert at formode at meget ligner sig selv. Det er det ikke 
om 20 år. – Er der nogen af jer, der kan forestille sig, hvilke nye teknologier 
eller samfundsspørgsmål vi har i 2030? 
 Hvis jeg gættede, så ville jeg kunne indlægge mig selv. 
 Jeg vil også betakke mig. Hvis man bare ser på de sidste 20 år, så havde det jo 
været totalt umuligt i 1989 at forudsige, hvor meget vi bruger både nettet og mobi-
len i dag – plus alle de kulturelle forandringer som de har ført med sig. 
 Samfundsdebatten havde jeg godt nok heller ikke regnet med! At vi skulle 
tale så meget om religion igen. Det er jo vanvittigt! 
 Præcis. Men sådan er det altså gået. Der, hvor fascismen og marxis-
men efterlod et tomrum, der vendte religionen tilbage. Og grunden til at det 
er gået sådan, det er at vores hjerner er bygget til at ville have det sådan. Vi 
har religiøse behov lige så vel som vi har fysiske, sociale, seksuelle, kunst-
neriske og intellektuelle behov.  
 Siger du ligefrem at når religionen fyldte mindre og 
mindre, op gennem det tyvende århundrede, så var det, 
fordi fascismen og marxismen tog dens plads? – Det var 
slet ikke en reel sekularisering? 
 Ja, det mener jeg! Vi er et produkt af evolutio-
nen, og evolutionen har skabt os religiøse. Derfor 
savner vi kulten og de totalitære tilbud, når religio-

Hvad er det med den 
religion dér? 

Den religiøse elendighed er på én 
gang udtryk for den virkelige 
elendighed og protest mod den 
virkelige elendighed. 
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nen bliver tandløs, og samfundet bliver sekulært. – Eller: nogle af os gør. Og 
derfor er vi også nødt til at se på evolutionen. 
 Hvis vi ikke skal ryge i totterne på hinanden? 
 Hvis vi gerne vil fortsætte som den mest avancerede form for liv på 
kloden, og hvis vi gerne vil have det rart. Eller måske ligefrem sjovt. 
 Hvis vi studerer evolutionen og lærer os selv at 
kende, så er der en masse ting vi kan gøre lettere for 
os selv. Vi kan tage højde for, hvem vi er, og hvilke 
tilbøjeligheder vi slæber med os, og så kan vi indrette 
os på det og måske ligefrem kompensere for det. Men 
nærmere kommer vi det så heller ikke. Vi er nødt til at 
blive voksne og tage vores skæbne i egne hænder. Vi er nødt til at slippe 
vores pubertære trang til at der kommer nogen og rydder op efter os, for 
det gør der ikke. 
 Gud er død? 
 Det har han formentlig alle dage været, han har bare haft en umåde-
ligt effektiv presseafdeling og en målgruppe der selv har insisteret på at se 
reklamerne, selvom produktet udeblev. 
 Der er bare konkurrerende presseafdelinger. 
 Og derfor er der alle dage blevet produceret nye reklamer igen og 
igen! Konkurrence fremmer innovationen. 
 En af de ting der ligger i at blive voksen, er at man selv påtager sig 
ansvaret. For sit liv og for sine handlinger. Man tilskriver det ikke sine u-
synlige ven. – Hvor mange børn har egentlig usynlige legekammerater? 
 Det ved jeg faktisk ikke. Men det er absolut normalt! 
 Og det er religion også, og fint nok med dét. Hvis børn kan finde ud 
af at have usynlige venner og samtidig finde ud af selv at tage ansvaret for, 
om de vil gå over gaden eller ikke gå over gaden, så må voksne også kunne 
finde ud af at bruge deres fornuft og indgå i reelle fællesskaber med andre 
mennesker, selvom de har Gud på hjernen. Det væsentlige er at de, ligesom 
børnene, efterhånden bliver i stand til at skelne mellem, hvad der er virke-
lighed, og hvad der er fantasi – eller Gud. For når mennesker ikke kan dét, 
så går det galt.  
 Medmindre Gud modbeviser sin ikke-væren ved rent faktisk at skrive 
et eller andet med polkaprikker på himlen eller få vand til at løbe opad, så 
er der kun os, og vi har kun hinanden. Og så er vi nødt til at tage vores egen 
eksistens seriøst, og med den også vores etik. For så er vi også de eneste der 
kan definere, hvad der er godt, og hvad der er ondt, og dét er vi nødt til. 
Der findes ikke andre. 

Religionen er den betrængte 
skabnings suk, en hjerteløs verdens 
hjerteslag og åndløse tilstandes 
ånd. Den er folkets opium.  

Bidrag til Kritikken af den hegelske 
retsfilosofi 

Karl Marx, 1844 
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 Og hvem er ”vi”? 
 Dig, mig og menneskeheden! 
 Så du siger at der faktisk findes godt og ondt? 
 Ja, det gør jeg. Men der er ingen Godhedens 
Kraft, ingen Ondskabens Kraft. Der er kun gode og 
onde valg. Der er vores handlinger, og så er der os. 
Der kommer ingen ”Frelser” eller en ”Far” som vi kan 
spørge til råds, og som kan opdrage på os og give os 
løn eller straf. Der er kun os, og vi må erkende at vi står på egne ben, og vi 
må også selv ”opdrage” hinanden og give hinanden eventuel løn og straf. 
Sådan er det at være voksen. – Der kommer heller ikke nogen fra Rummet 
og råder over højere intelligens eller en dybere indsigt som opløser al strid 
og ondskab og gør hele verden skøndejlig. Vi får ikke besøg af rumvæsener 
der lander deres interstellare fartøj foran Det Hvide Hus eller på Den Him-
melske Freds Plads til tonerne af Mangiovanis 10.000 strygere og en træk-
basun, og som lærer os en eller anden intergallaktisk visdom som gør os alle 
sammen til bedre mennesker. Der er kun os: syv milliarder fjolser med hjer-
nen mellem benene! – Det interessante spørgsmål er i øvrigt ikke, om der 
eksisterer intelligent liv på andre planeter. Dét der virkelig tæller, er om de 
kan finde ud af at spille banjo! 
 Eller rettere: hvis de er så intelligente at de har fundet ud af at tage sig 
helt hertil, så kan de spille musik, og så vil det formentlig være den eneste 
måde vi kan kommunikere med dem på.  
 Banjo? 
 Xylofon eller fløjte, måske trommer, men ellers: ja. Hvis der er liv på 
andre planeter, og det har udviklet sprog og kundskaber, så er jeg overbe-
vist om at de også har fundet ud af at holde takten og skabe kollektiv puls. – 
Men fordi vi kan spille Prinsesse Toben sammen med dem og måske endda 
gradvist udvide repertoiret, betyder det jo ikke at de kan løse vores proble-
mer for os.  
 Vi har vitterligt kun hinanden? 
 Og indtil det modsatte er bevist, så er vi den 
højeste form for liv, bevidsthed, klaroverhed, 
ansvarlighed og kreativ skaberkraft der eksisterer. 
Punktum! 
 ”Vi er universet der har erkendt sig selv.” 
 Har du sagt dét? 
 Ja. 
 Nå! – Ja, det er jo sandt… 
 Gu er det så! Og det forpligter. Ikke over for 

 

Det er sandt, at der kunne være en 
metafysisk verden; den absolutte 
mulighed herfor lader sig næppe 
bestride. Vi ser alle ting gennem et 
menneskehoved og kan ikke skære 
dette hoved af; hvor dog det 
spørgsmål bliver stående tilbage, 
hvad der stadig ville være tilbage af 
verden, hvis man alligevel havde 
skåret det af. 

Friedrich Nietzsche 
Menneskeligt, alt for menneskeligt, 1878 

Alene sammen 
 
There is a theory which states that if 
ever anyone discovers exactly 
what the Universe is for and why it is 
here, it will instantly disappear and 
be replaced by something even 
more bizarre end inexplicaple. 
 
There is another which states that 
this has already happened. 

Douglas Adams 
The Restaurant at the end of the 

Universe 
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nogen, for der er ikke andre. Men det forpligter over for os selv. Hvis vi 
synes det. Og det synes jeg så personligt at det gør. Hvis vi ikke var her, 
ville der ikke være nogen der vidste at universet findes. 
 Og hvis vi forsvinder, så er der igen ikke nogen til at vide at universet fin-
des? – Medmindre der er liv på andre planeter? 
 Liv, vel at mærke, i en form som er lige så veloplyst og klarovert som 
os selv. Ellers er der – dersom vi forsvinder – bare hundene og chimpanser-
ne tilbage. Hvis ikke blot myrerne og reptilerne. Som ikke aner en brik om 
noget som helst! 
 Nej, de er godt nok ikke for kvikke! 
 Delfinerne måske? 
 Men de genopdager nok først universet, den dag de er kravlet op på 
land igen og har genopfundet teleskopet. – Og indtil da ville universet ikke 
vide at det var der.  
 Men det ville vel også være ligegyldigt? 
 I princippet, ja. 
 Så dét du siger, er i virkeligheden at vi skal vælge om der skal være nogen 
der ved at universet findes? 
 Synes vi at det er vigtigt at nogen ved at universet er der? – Hvad der 
jo bliver et ret interessant spørgsmål, hvis Bohrs dobbeltspalteeksperiment 
skal kunne bruges til noget som helst: iagttageren påvirker eksperimentet, 
og hvis der ikke er nogen til at iagttage universet, hvad kan det så finde på? 
 Det forsvinder ikke, vel? 
 I én forstand gør det jo… 
 Tænk at universet har eksisteret i – hvad er det? – 13 milliarder år, uden at 
nogen vidste det. 13 milliarder år, det er så længe at man slet ikke kan fatte det… 
 Og så er det tilmed uendeligt.  
 Det kan man heller ikke fatte.  
 Så med mindre dine marsmænd findes, så er der kun os, et kognitivt lysglimt 
i evighedens stjernetåger. 
 ”En prut i en evighed” kaldte du det, så vidt jeg husker. 
 Og i evighedernes evighed må jeg sige at jeg synes det trækker noget 
ud med min søns ankomst! 
 Han sagde at han ville komme direkte, når han havde hentet børnene og kørt 
dem hjem. 
 Men dét kan jo tage sin tid! – Om end det er en af de kortere evighe-
der. Men alt er selvfølgelig relativt… 
 Er der mere kaffe på kanden? Selvom jeg ikke har været i Aalborg, så har det 
været en lang dag alligevel. 
 Værsgo. 
 Tak. 
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 Du sagde før at dine patienter er ”jeger” eller ”selver der ikke rigtig vil 
hænge sammen”. Hvordan? 
 Det er jo mest de skizofrene; ”hjerner der ikke kan få jeget til at hænge 
sammen” ville måske være et mere præcist udtryk. – Legede du med Brio som 
barn? 
 Det var dog utroligt som I to spørger, hvad man legede med som barn! – 
Cornelius spørger hele tiden til Lego-klodser! 
 Vel ikke til at forklare skizofreni? 
 Det var vist til kaosteorien og et par andre ting. – Men det var træ-
togene du tænkte på? 
 Ja. – Kender du dem? 
 Ja. 
 Så ved du også at når man satte dem rigtigt sammen, så sørgede magne-
terne for at toget hang sammen, når man trak det hen ad skinnerne. Men hvis man 
vendte en af vognene om, så magneterne vendte modpolerne mod hinanden, så 
ville toget ikke hænge sammen. 
 Det er det samme med en skizofren hjerne? Jeget er en masse magnetiske 
modpoler? 
 Jeg foretrækker at sige at folk ”har skizofreni” – ikke ”en skizofren hjerne.” – 
men ellers, ja. Det virker som om hjernen forsøger at få det bedste ud af en masse 
indtryk som ikke vil hænge sammen; den producerer fragmenter, hvor der skulle 
være kontinuitet. Skizofrene forsøger at få verden og deres billede af verden til at 
hænge sammen, de forsøger at køre langs skinnerne, men det hele støder fra hin-
anden alligevel.  Og hopper af sporet. – Så er der selvfølgelig også depressionerne 
og angsten og alle de andre typer patienter.  
 Man skal være glad for at ens hoved deltager i samme virkelighed 
som flertallets! 
 Så hvis der kun var skizofrene som iagttog universet, så ville det falde fra 
hinanden? 
 Se, dét ville ikke være noget dumt spørgsmål at stille Niels Bohr, hvis man 
kunne vække ham til live!  
 Nej, hun er sgu kvik nok! – Bo sagde ikke noget mere præcist om, 
hvornår han ville komme? 
 Bare at han ville hente børnene først og køre dem hjem. – Men vi kan da gå 
ud og sætte os i forhallen? 
 Jeg orker ikke sidde derude med alle de folk der vader ind og ud her 
op til weekenden. 
 Fair nok. 
 Så det var dét, eller hvad? – Du har ikke mere at sige? 
 Ikke så meget andet end dét som jeg vel allerede har sagt: vi skal se at 
blive voksne, og vi kan lige så godt vænne os til det. Det vil sige at vi skal 
også tage os selv så meget seriøst at vi vælger, hvad der er godt, og hvad 
der er skidt, og hvad vi så rent faktisk gør.  
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 Måske skal vi blive bedre til at vælge, hvad der er 
vigtigt, og hvad der er ligegyldigt? 
 Også dét. 
 Men er der virkelig noget der er dét? Fordi så let skal 
du heller ikke have lov at slippe! Du har jo selv reduceret 
det hele til gener og memer. Materielle og immaterielle re-
plikatorer som ikke har noget mål, ingen drømme, ingen 
vilje, ikke noget som helst, men som bare reproducerer sig selv og kommer til at lave 
nogle fejl fra tid til anden. Og hvis hverken vi eller livet er andet end dét, hvordan 
kan noget så være vigtigere end noget andet? – Endsige godt eller ondt, eller godt 
eller skidt? Hvordan kan man så sige at noget er væsentligt eller uvæsentligt? Så 
kan det hele jo bare være ét fedt! Så er der jo ingen forpligtelse i at gide blive ved 
med at være her, så der er nogen der ved at universet eksisterer! 
 Nej, dum er hun ikke! Der fik hun dig!  
 Ja. Men det er jo sådan det er: der er ikke andet end fysik, kemi, gener 
og memer. Og hvis vi gerne vil have det anderledes, så er vi nødt til selv at 
vælge det og skabe det. Hvis vi ikke vil finde os i at alt er ligegyldigt og lige 
gyldigt, så skal vi selv insistere på at det ikke er sådan. Så skal vi selv være 
klare i spyttet med hensyn til, hvad det så er vi definerer som væsentligt og 
uvæsentligt, som godt og skidt eller godt og ondt, og vi skal også kunne ar-
gumentere for det. 
 Men det er jo dét du ikke kan? 
 Ikke i absolut forstand, det er rigtigt. Det eneste jeg reelt kan koge mi-
ne argumenter ned til, er at jeg lever, og jeg vil insistere på at jeg har ret til 
at fortsætte med mit liv, indtil min krop ikke længere kan holde mig gåen-
de. Jeg må opfatte mig selv som et reflekterende faktum, og dette reflekte-
rende faktum må insistere på sin egen fortsættelse, og ud fra dét må jeg så 
opstille rammer for at jeg kan fortsætte min eksistens.  
 Med dét som udgangspunkt kan jeg så sige alt det andet og nå frem 
til den konklusion at de bedste odds for min egen videre eksistens opnår jeg 
ved at kæmpe for det åbne samfund og demokratiet, hvor jeg under ansvar 
har lov til at sikre min egen overlevelse. For det er det eneste system, hvor 
jeg sammen med andre reflekterede eksistenser kan sikre min egen indfly-
delse mest muligt. Hvis jeg først frasiger mig demokratiet og dets mulighe-
der, så har jeg også blåstemplet muligheden for at en anden tiltvinger sig 
udemokratisk magt over mig, og så er min eksistens i fare. I hvert fald er 
min eksistens’ frihed i fare.  
 Dét er det tætteste jeg kan komme på en form for ”absolut”. 
 Det er stort set Descartes om igen? 
 Der er ikke nogen absolut absolutte sandheder eller værdier, for det 

 

Vigtigt og ikke vigtigt 
”We’re not obsessed by anything, 
you see,” insisted Ford. 
“…” 
“And that’s the deciding factor. 
We can’t win against obsession. 
They care, we don’t. They win.” 

Douglas Adams 
Life, the Universe and Everything 
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hele kan reduceres til memer og gener, og hvilken værdi har de objektivt 
set? Ikke meget.  
 Men bliver det så ikke bare socialkonstruktivisme det hele? 
 Jo. Og den kan jeg som menneske – som et reflekteret selv der ønsker 
at eksistere – ikke acceptere. For så har du i yderste konsekvens ret til at slå 
mig ihjel, og dét vil jeg ikke finde mig i. 
 Hvis det er det reflekterede selv der er argumentet, så rejser det jo et inter-
essant spørgsmål i forhold til en del af mine patienter… 
 Hvis de ikke er sammenhængende selver, eller hvis de ikke kan foretage den 
refleksion der siger at de er der, så har de ikke krav på en etik? 
 Ikke hvis Cornelius’ argument skal tages til troende. 
 Jo. For jeg har lige fremført det demokratiske element som min eneste 
mulighed for at hævde min ret til at eksistere: jeg er nødt til at udbrede de 
rettigheder til eksistens som jeg gerne vil have vedrørende mig selv, til også 
at gælde andre, for ellers fjerner jeg argumentet for at jeg selv skal have ret 
til beskyttelse, eksistens og frihed. – At acceptere ikke-demokrati er det 
samme som at sige at jeg tillader en anden eller andre retten til at overrule 
min frihed og gå ind og bestemme over min eksistens. Og dét vil jeg som 
sagt ikke finde mig i.  
 Men hvad så med alle dem der ikke kan reflektere over deres frihed, hvad er 
argumentet så for at de skulle nyde godt af retten til at eksistere? – Børn og skizo-
frene, for eksempel? 
 At de har tilstrækkelig selvklaroverhed til at vide at det er dem det 
gør ondt på, hvis jeg skader dem. Så i virkeligheden skal mit argument om 
krav på retten til liv også udstrækkes til chimpanser og hunde og svin. Men 
selvfølgelig ikke demokratiet.  
 Fordi de ikke kan reflektere? 
 Fordi de ikke er fyldt 18 eller har ret til at køre bil! 
 Til gengæld må de dyrke sex inden de er 15. 
 Ikke grisene. Dét ordner dyrlægen! 
 Grænsen er fuzzy, og vi kan beslutte os for, hvor grænsen for retten 
til livet skal gå, men det er faktisk heller ikke muligt at komme med et 
objektivt argument for, hvorfor spædbørn har mere ret til deres liv og til at 
leve uden smerte, end slagtesvin har. 
 Deres potentielle bevidsthed? Forældrenes sorg? 
 Så et forældreløst spædbarn da. Ja, det ville gradvist opnå bevidsthed 
ligesom resten af os, men dét ville et aborteret foster – for ikke at sige en-
hver befrugtet menneskelig ægcelle i en petriskål – også have potentiale til. 
 Så det er virkelig op til os selv at beslutte, hvordan vores etik skal være, og 
hvem og hvad den skal træde i kraft over for? 
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 Der er ikke andre, og vi er hver især nødt til at kæmpe for den etik vi 
finder rigtig. Alle dem der tror på at Biblen eller Koranen eller L. Ron Hub-
bards samlede værker har det rigtige svar, indgår jo sådan set bare i en stor 
demokratisk kamp om, hvorvidt etikken skal hentes i deres bog, eller vi selv 
skal formulere den. Det er jo reelt bare os andre, alle agnostikerne, ateister-
ne og humanisterne, der er for dovne til at være lige så aktive og insisteren-
de på den sekulære etiks vegne som alverdens religiøse mennesker er på 
deres religions vegne.  
 Hvis alle ateisterne og agnostikerne kæftede lige så meget op og tog 
et eller andet tøjværk på hovedet, så alle kunne se at her kommer der et 
menneske som ikke har usynlige venner, men som insisterer på en human-
istisk etik og accepterer naturvidenskabens resultater, og som tillige insiste-
rer på rationelle argumenter og tvivlens nådegave – for nu at bruge et lidt 
malplaceret udtryk i oplyst sammenhæng – så ville det jo være synligt at vi 
er nogle der insisterer på at den bedste etik kommer fra at vi selv tænker os 
om og påtager os ansvaret. 
 En tænkehat! 
 Hvis bare man slap for at se alt for fjollet ud… 
 Så du kan stadig ikke komme etikken nærmere end dét? 
 Nej. Muligheden findes ikke. Men jeg kan give dig min personlige 
mening om, hvad der kunne tjene som – om ikke evige, så dog almene – re-
ferencerammer eller redningsplanker. – Tættere kan man nok ikke komme 
det. 
 Redningsplanker for hvad? Godhed? 
 For et etisk grundlag. – Det bliver fluffy det her, for jeg ved egentlig 
ikke, hvad det er jeg prøver at sige. Men det er noget i retning af en eksi-
stentiel redningsplanke – grebet ud af luften, men dog en redningsplanke. 
 Men redningsplanke for hvad? 
 For min medfødte trang til at der trods alt skal være én eller anden 
form for værdi som rækker ud over min egen subjektive opfattelse af ver-
den – selvom jeg er nødt til at erkende at en sådan værdi reelt ikke findes.  
 Jeg er da ikke anderledes end de fleste andre: jeg vil da også gerne 
have ét eller andet arkimedisk fixpunkt, hvorfra alt andet kan udgå, eller 
hvortil alt andet kan referere tilbage. Men det findes bare ikke, og så må jeg 
opfinde det selv. I håbet om at andre vil være med.  
 Men så kunne du lige så godt argumentere for Gud? Din jeg-opfinder-et-
arkimedisk-punkt-gud-look-alike har jo ikke større gyldighed end den gængse Gud 
som du har gjort, hvad du kunne for at påvise ikke findes? – Eller i hvert fald at han 
ikke gør noget for at påvise sin eksistens, og i øvrigt er overflødig. 
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 Sandt. Og sådan vil denne her snak altid komme til at køre i ring, for 
man kan ikke finde eviggyldige sandheder der er andet end noget vi selv 
har fundet på og valgt at insistere på. Det bliver ikke bedre end dét. Der fin-
des ikke noget fastere end dét! 
 Men derfor bliver det vel også så meget desto vigtigere at stå fast på det? 
 Tak! Det er præcis dét der er pointen: der er ikke nogen ydre magt der 
kan håndhæve gyldigheden af vores principper. Vi er nødt til at gøre det 
selv. – Og når dét så er sagt, så har jeg alligevel tre – nej, fire, tror jeg – ting 
som er værd at nævne som noget der trods alt ikke er grebet helt ud af luf-
ten! 
 Gode, gamle, systematiske Cornelius! – Tal på det hele! Først problem-
formulere, så metode, så opstille rammer, og så analyse! 
 Det var ikke mig der alfabetiserede konservesdåserne på kollegiet! 
 Men du må indrømme at du altid kunne finde gullaschen! 
 Sgu ikke fordi den stod mellem ”forloren skildpadde” og ”hakkebøf”! 
– Det var i øvrigt umuligt at smage forskel på dem alligevel, så det kunne 
komme ud på ét! 
 Fordi du også hældte vores gode sherry over gullashen. 
 ”God”?! Jeg har renset pensler i bedre! 
 I er virkelig yndige, er I klar over dét? 
 Vi er bedårende, er vi! 
 Har du ikke lyst til at komme til forloren skildpadde på søndag, i øvrigt? Det 
er længe siden vi har set dig. 
 Du har jo set mig så rigelig, kan man vel sige? – Hvis jeg må tage sher-
ryen med! 
 Jeg siger til Inge at du kommer på søndag så. 
 Hvis Bo nogensinde får mig ud herfra! 
 Han skal nok komme! 
 Dét siger du! 
 Selvfølgelig kommer han. – Fortæl om dine – fire! – etiske redningsplanker. 
 På relativismens gyngende hav… 
 I er eddermame nogle rejekællinger! 
 Den første er livet. Livet, individet og indivi-
dets liv. De tre er fakta som vi ikke kan diskutere væk.  
 Driften efter at overleve er – hvor uforklarlig den i virkeligheden end 
er – et ubestrideligt faktum. Den overlevelsesdrift har takket være evolutio-
nen frembragt mennesket, og mennesket har skabt kultur som har frem-
bragt individet. Og for individets liv gælder dét personlige ønske om 
overlevelse, frihed og tryghed som jeg lige sad og insisterede på før.  
 Med demokratiet som vores eneste garant mod at vores individuelle liv, fri-
hed og tryghed kan tages fra os? 

Livet, individet og 
individets liv 
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 Ja.  
 Den anden redningsplanke er Historien.  
 Vi har talt om cirkulær tidsopfattelse og lineær 
tidsopfattelse, og hver af dem giver et forskelligt hi-
storiesyn. 
 Men der er faktisk en tredje mulighed også, 
nemlig ”akkumuleret tid”. Dét øjeblik vi hele tiden 
befinder os i, er det akkumulerede resultat af fortiden. Hvad der ligger 
foran os er reelt tomt, men bagude – og nu ved jeg godt at jeg i virke-
ligheden bruger en lineær terminologi – dét som ligger bagude er fyldt med 
hændelser og erfaringer, og den mening vi trækker ud af verden, bygger på 
disse hændelser og erfaringer. Dét Nu vi konstant befinder os i, er både reelt 
og erkendelsesmæssigt et resultat af summen af forudgående hændelser. Vi 
forstår nuet i kraft af fortiden. De memer vi forstår nuet med, er et produkt 
af historien. 
 Beretningen om historien er memetisk? 
 I allerhøjeste grad! 
 Og selekteret eller redigeret? – Vi har vel ikke alle 
fortidens memer med? 
 Sandt. Vi har dem med der overlevede selek-
tionen undervejs. 
 Kender du memerne? 
 De var ret populære for nogle år siden i visse kred-
se, så ja, jeg kender dem godt. Men ikke nær så godt som 
I gør, åbenbart. 
 Der er dels de memer vi har lagret personligt, og dels hele den mem-
pulje; alle de memplexer som udgør vores kultur kollektivt set. 
 Begge i akkumuleret og selekteret form? 
 Præcis. Dét jeg taler om, er alle vores praktiserede memer, vores sprog, 
al den historiske forskning som står inde på eksempelvis bibliotekerne.  
 Men dét jeg vil frem til, og som er den rednings-
planke jeg så gerne vil have frem, det er dét ”ekstrakt” 
eller den ”essens” af menneskelig erfaring som gene-
ration efter generation har overlevet i folkeeventyre-
ne, mytologierne og religionerne. Alle de metanarra-
tiver som har overlevet gennem århundrederne, har 
jo en eller anden eviggyldig værdi – eller i hvert fald 
en værdi der er så tæt på ”evig-gyldig” som man nu 
kan komme. De narrativer er udtryk for en form for kerne i den menneske-

 

Historien, visdommen 
og vores selektive 

hukommelse 
 
Adskillelsen mellem fortid, nutid og 
fremtid er kun en illusion; men én, vi 
nødig slipper. 

Einstein 
brev 21. marts 1955 

Fordi vi i årtusinder har set på verden 
med moralske, æstetiske, religiøse 
krav, med blind tilbøjelighed, liden-
skab eller frygt, og rigtig har boltret 
os i den ulogiske tænknings unoder, 
er denne verden efterhånden blevet 
så forunderlig broget, skrækkelig, 
betydningsrig, sjælfuld, den har fået 
farve – men vi har været koloristerne: 
det menneskelige intellekt har ladet 
fænomenerne fremtræde og bragt 
sine fejlagtige grundopfattelser med 
ind i tingene. 

Sent, meget sent – besinder det sig, 
og nu finder det erfaringsverdenen og 
tingen i sig selv så overmåde forskel-
lige og adskilte, at det afviser en 
slutning fra den førstnævnet til den 
sidstnævnte – eller opfordrer på en 
slemt hemmelighedsfuld måde til at 
opgive vort intellekt, vor personlige 
vilje: for derigennem at nå til det 
virkelige, til at man skal blive virke-
lig. 
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lige ånd. Der er noget i dem som vi opsøger igen og igen, fordi de bliver 
ved med at give mening for os. Uanset de historiske omstændigheder. 
 Shakespeare også, vel så? 
 De store klassikere i det hele taget. Det er netop 
dét der gør dem til klassikere: de siger noget univer-
selt om menneskene. Typisk vil det også være de 
værker der på en eller anden måde har udvidet vores 
erkendelse eller flyttet vores normer da de blev skabt, 
som går hen og bliver klassikere, men under alle om-
stændigheder skal de have noget ”stedsegrønt” at 
sige. Uanset hvor og i hvilken tid vi lever. Og derved bliver de også en del 
af vores metanarrativer. Klassikerne er jo typisk også dem der handler om 
kampen mellem rigtigt og forkert eller godt og ondt – især den indre kamp 
mellem rigtigt og forkert. 
 Og derfor bliver de så en etisk redningsplanke? Den 
folkelige overlevering, religionen og klassikerne? 
 De bliver fixpunkter i den menneskelige eksi-
stens. Alene af den grund at de har overlevet så læn-
ge. Vores historiske erfaring akkumuleres, der hober 
sig dumheder og genistreger op, og det er essensen, 
dét der giver mening, når vi tolker dumhederne og 
genistregerne, som bliver fortalt videre igen og igen. 
Det er ikke det samme som evig gyldighed, men det 
er så tæt på som man kan komme. 
 Og dét må vi så tage til takke med? – Biblen er ikke et etisk dokument, fordi 
den kommer fra Gud, men simpelthen fordi den har overlevet? 
 Hvilket bliver en cirkulær slutning igen. 
 ”Det har overlevet, fordi det har overlevet”? 
 Og dét er altid et problematisk argument.  
 Men det giver os muligheden for at erkende at Historien faktisk rum-
mer visdom og værdier, hvis vi gider høre efter. For dét som overlever, har 
vist sig at have værdi for os. For os som individer og for os som art. Det har 
en nær-evig gyldighed og findes oven i købet på tryk, og det meste af det 
kan hentes fuldstændig gratis på internettet! De gamle filosoffer, åndelige 
mestre, profeter, rabbinere og teologer har faktisk noget at tilbyde os, på 
tværs af tid og på tværs af kultur, alene i kraft af at deres memer har udvist 
en evne til at blive kopieret igen og igen. Det overleverede – det overleven-
de – siger noget om os. Og dét er væsentligt at holde fast i! Visdommen 
findes faktisk, og vi har selv skabt den! 

På den anden side har andre samlet 
alle karakteristiske træk ved vor fæ-
nomen-verden sammen – det vil sige 
den af intellektuelle fejltagelser ud-
spundne og os nedarvede forestilling 
om verdenen – og har i stedet for at 
anklage intellektet som den skyldige 
beskyldt tingenes væsen for at være 
årsag til denne virkelige, meget uhyg-
gelige karakter af verdenen og har 
prædiket forløsning fra væren. 

Alle disse opfattelser vil videnskabens 
støtte og møjsommelige proces, der 
ender med engang at fejre sin største 
triumf i en historie om tænkningens 
opståen, på afgørende vis få bugt 
med, og resultatet vil måske munde 
ud i denne sætning: det, som vi 
kalder verdenen, er resultatet af en 
mængde fejltagelser og fantasier, der 
gradvis er opstået i den samlede ud-
vikling af de organiske væsener, er 
vokset ind i hinanden og nu som en 
fra hele fortiden ophobet skat bliver 
os til arv – som en skat: for værdien 
af vor menneskehed beror herpå. 

Friedrich Nietzsche 
Menneskeligt, alt for menneskeligt, 1878 
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 Men det er jo ikke alt der har overlevet, der ligefrem er visdom eller som 
giver os en etik! – Ikke en etik som nogen af os vitterligt ville ønske at leve under, 
hvis vi ikke i forvejen troede på Guds straf, i hvert fald. Håndsafhugning for at 
stjæle eller stening for ikke at vise sine forældre respekt, for eksempel.  
 Nej, men se, hvad der sker, når vi går til de hellige tekster: selv den 
mest religiøse, stupide idiot hævder at teksten vil ”det gode”. Der er ingen 
troende – uanset hvor fanatiske og voldsfikserede de end måtte være – som 
tror på teksterne ud fra den forudsætning at Gud vil det onde; at Gud vil 
skade os. Mennesket opsøger godheden. Og bortset fra moderne, reflektere-
de nihilister, så er dét vi har valgt at videregive, også netop dét der efter vo-
res bedste overbevisning har påvist Vorherres godhed. – At der så gennem 
tiderne har været – set med vores øjne – forskruede billeder af, hvad god-
hed er, dét er en anden historie. Men der er ikke nogen – selv ikke de største 
psykopater – der har argumenteret med at ”nu skal ondskaben sejre!”.  
 Jeg kunne nu godt komme på et par stykker… 
 Men der er ikke nogen af dem som har haft en følgeskare. Selv Hitler 
og Stalin var lykkedes med at overbevise deres proselytter om at de stod for 
noget godt. 
 Sandt. 
 Vi vælger muligvis voldspsykopater fra tid til anden, men i det lange 
løb er det de ”gode” tekster og de komplekse tekster om ”det gode og det 
onde” der overlever. – Hvor mange tekster kan du nævne som vitterligt 
hylder ondskaben?  
 Uden at det er et ”æstetisk trick”? 
 Ja? – Og tekster som også i deres egen selvforståelse er onde. 
 Ikke én. – Jo, måske… lige på grænsen: Nietzsche! 
 Han var fandeme også genial! – Men han er jo 
ikke for ondskab, han er imod moral. Stupid moral 
der tillader folk at vende det blinde øje til større for-
brydelser. Dét han skriver, er jo netop komplekse tek-
ster, hvor man skal holde tungen lige i munden for at 
finde ud af, hvordan i alverden han egentlig mener dét han skriver. Vi læser 
ham jo trods alt for at blive provokeret og få noget at tænke over. 
 Undtagen hans samtid og Hitler der læste ham for pålydende. – Mein Kampf 
er et andet eksempel. 
 Men den tror jo netop – både bogen og forfatteren – at den vil noget 
godt. Bogen kender ikke sin egen dumhed og ondskab – og det gjorde for-
fatteren heller ikke. Både Hitler og Mein Kampf tror jo oprigtigt på at deres 
bidrag til verden var en forbedring. De rummer ikke evnen til at se at den 
ideologi som bliver fremlagt, i sidste ende også vil destruere sig selv.  
 Destruktive memer river ned, konstruktive memer bygger op? 

Nietzsche vender dermed tilbage til 
tænkningens oprindelse, til førsokrati-
kerne. Disse så bort fra de finale år-
sager for at hævde evigheden i det 
princip, de forestillede sig. Evig er alene 
den kraft, som ikke har noget formål, 
Heraklits ”leg”. 
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 Nemlig. Der er jo ingen der kan bygge et sam-
fund eller en stat på had og splittelse. Man kan kun 
bygge samfund og stater på fællesskab. Det er blandt 
andet dét jeg mener med den akkumulerede historie 
eller ”akkumuleret tid”: vi bærer en erfaring med os. 
Historien har vist os, hvor vores svagheder og styr-
ker ligger. Den har vist os, hvilke kulturer der over-
levede, og hvilke der gik til grunde. Enten fordi de bare ikke kunne overle-
ve og smuldrede indefra, eller fordi de blev slået i krig, og sejrherren slog 
kulturfornyerne og samfundets knudepunkter – det vil sige de intellektuelle 
og præsterne – ihjel eller sendte dem i eksil. 
 Og overleverne er hvem? Demokratierne? 
 Religionerne er ikke demokratier, men de har 
overlevet ganske udmærket. – Det græske demokrati 
gik til gengæld til grunde, men det var jo fordi det fik 
tæsk af naboerne. Nederlag og plyndring er det vanskeligt at overleve. Til 
gengæld er der ikke mange af os der aner, hvad spartanernes kultur gik ud 
på, til trods for at det var dem der smadrede Athen.  
 Kan man sige at det er demokratiernes kultur folk kopierer frivilligt? 
 Det kan man i allerhøjeste grad!  
 De kulturer som overlever i længden, udsprin-
ger af de samfund som sammenlignet med omgivel-
serne giver deres medlemmer størst tryghed og frihed. 
Fordi de samfund der har størst tryghed og frihed, 
alt andet lige vil udvikle bedre teknologi end sam-
fund, hvor folk ikke har frihed, og fordi et samfund 
der behandler sine medlemmer relativt bedre end andre samfund, også har 
mere loyale medlemmer der har mere ud af at være villige til at forsvare 
deres samfund og kultur i krig.  
 Kristendommen kunne overleve som ”stormagt” fordi den – trods alt 
– sammenlignet med, hvad der ellers fandtes, gav sine indbyggere bedre 
forhold end omgivelserne. – Indtil islam dukkede op. Så var det dér den 
største tryghed og frihed fandtes. 
 Og deres udvikling nærmest eksploderede? 
 Indtil de blev forstokkede, og frihederne forsvandt. Samtidig fandt 
der et oprør mod Kirken sted i Europa, og så brød Renæssancen igennem. – 
Og hele tiden, igen og igen, har vi opsøgt de tekster og forklaringer som 
kæmpede for godheden! 
 Undtaget Machiavelli? 

 

Hele Nietzsches stræben går ud på at 
påvise lovens tilstedeværelse i tilblivel-
sen og legens i nødvendigheden: 
”Barnet er uskyld og glemsel, ny begyn-
delse, en leg, et hjul, der ruller af sig 
selv, en føste bevægelse, den hellige 
evne til at sige ja.” Verden er guddom-
melig, fordi den er umotiveret. Det er 
derfor alene kunsten, der i sin tilsvaren-
de mangel på formål er i stand til at 
fatte den. 

Ingen dom kan gøre rede for verden, 
men kunsten kan lære os at gentage 
den, således som verden gentager sig 
atter og atter i al evighed. 

Ind mod den samme strand gentager 
urhavet uden ophør de samme ord og 
kaster de samme væsner op på 
bredden, alle lige forundrede over livet. 
Men den, der siger ja til at komme igen 
og til alt, hvad der kommer igen, den, 
der gør sig til ekko, et lovprisende ekko, 
han har del i verdens guddommelighed. 

Albert Camus 
Oprøreren, 1951 
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 Nej. Selv hans filosofi har et ”godt” sigte! Det er ikke det samme be-
greb om ”den gode stat” som du og jeg har, men det er stadig fyrstens ”go-
de” styre der er målet. Ikke menneskers lidelse. 
 Eller tag et helt, helt andet eksempel: danskerne og julen. Vi er det 
mest sekulariserede, gennemoplyste, brovtende antireligiøse og totalt meta-
narrativforladte folk man kan komme i tanker om, og en ikke ubetydelig del 
af befolkningen ville gladelig stille sig op på Rådhuspladsen og sige at hver-
ken Det Gode eller Det Onde findes. 
 Men sig ”Jul”, og alle går i godhedskoma! Folk er nærmest desperate 
efter en god jul. Alene tanken om at nogen er kede af det juleaften eller sid-
der alene eller noget lignende, er mere end de fleste af os kan klare. Det må 
bare ikke finde sted! 
 Det er virkelig helligbrøde? 
 Til trods for at vi for længst har overbevist os selv om at det hellige 
ikke findes. Julen er en menneskeskabt fest, og den handler først og 
fremmest om mad og gaver.  
 Men! – og det er dét der er min pointe: den er stadig udtryk for vores 
inderste længsler og idéen om det gode – om ikke andet, så ”den gode fami-
lie” – og vé den arme stakkel der kommer til at pisse på julen! 
 ”Hav en rådden jul!” 
 ”Gid du må sidde alene juleaften!” – eller gør grin med den!  
 Hån, spot og latterliggørelse? 
 Af julen. Prøv dét i fuld offentlighed! – Eller modstandsbevægelsen! 
Hele nationens alibi for at være gode mennesker fra 1940-45. Kald dem en 
flok latterlige spejderdrenge eller harmløse ”sidste dages hellige” som ven-
tede med at lege røvere og soldater, til det ikke var farligt længere. I fuld 
offentlighed. 
 Mens du pisser på julegaven fra din mor.  
 Specielt, hvis den er en hundehvalp. 
 I en blender. 
 Uha-uha!  
 Det går imod vores menneskelighed. Man ville ikke engang kunne 
slippe af sted med det som nihilistisk kunstprojekt. 
 Det begynder også at lyde som en von Trier-film.  
 Men de er vel også næsten så bondemoralske som film kan blive? 
 Historien har akkumuleret en masse erfaringer, og de historier der er 
brugbare, overlever. Det brugbare er dét der giver mening, og dét som 
relativt set er mest brugbart, er dét der giver individet mest mulig tryghed 
og størst mulig frihed – frihed til at udfolde sig og bruge sine evner – sam-
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tidig med at fællesskabet og samfundet styrkes og har sammenhold. Det er 
et både-og, og de samfund eller kulturer der har sat den politiske, tekno-
logiske og kulturelle dagsorden op gennem historien, har også været de 
samfund og kulturer der sammenlignet med alle andre, samtidige samfund 
havde det bedste sammenhold og de største individuelle muligheder – den 
bedste balance mellem tryghed og frihed. Som regel i form af en lovgivning 
der sikrede det. 
 Grækerne, romerne, kristendommen, islam, Europa? 
 Babylon, Egypten, Kina, jøderne. – Hvornår har Rusland sat den poli-
tiske dagsorden? 
 Under kommunismen? 
 Men hovedsageligt med frygt, og kun så længe de havde en løgnehi-
storie om tryghed og frihed, et metanarrativ om ”godhedens rige” som en 
betydelig del af både omverdenen og deres egen befolkning troede på. 
 Så snart folk opdagede at historien var falsk, faldt hele lortet fra hinanden?  
 Fantasifosteret stod ikke historiens test. Og moralen er: Kommunis-
men var ikke godheden selv.  
 Men jødedommen, kristendommen og islam findes endnu? 
 Fordi folk inderligt tror at de repræsenterer godheden, og godheden 
vil mennesker gerne have. Derfor dyrker vi den, og vi skaber fællesskaber 
der dyrker den. Og dét er min anden etiske redningsplanke: Historien viser 
os at vi dyrker godheden! Den har faktisk givet os nogle holdbare værdier. 
Vores lodrette memplexer; de memer vi giver videre fra forældre til børn 
generation efter generation, er for den absolut største dels vedkommende 
gode! Fordi vi vil dem det godt. 
 Sagde relativisten? 
 Sagde relativisten! For han er også et menneske af kød og blod. Og far 
og bedstefar. – Tredje redningsplanke! 
 Bliver du aldrig træt? 
 Jo, men så længe den uvorne knægt ikke kan finde ud af at indfinde 
sig, og kufferterne er pakkede, så vil jeg også udnytte tiden med den unge 
frøken Tenna, så vi får det hele med! 
 Det kan jo også være at Tenna har noget hun skal? 
 Jeg ringede til min kæreste for nogle timer siden. Han ville komme og hente 
mig, så jeg sidder faktisk også og tripper lidt. 
 Hvornår ville han så komme? 
 Jamen, det ville blive heromkring… 
 Bliver du også hentet? 
 Nej, jeg tror fruen har andet at bruge en fredag aften på. Men hun venter 
derhjemme, og jo før jeg indfinder mig, desto bedre. 
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 Lån mig din mobil, så ringer jeg til ham. 
 Her. 
 Tak. 
 Du må da have bedre ting at foretage dig en fredag aften end at sidde her? 
 Det har jeg formentlig også om ikke så længe. Men ikke før Thomas ringer. 
 Også svarer på! Typisk. Hvor længe kan det tage at hente børn og 
køre dem hjem? – Tak. 
 Velbekomme. – Så lad os få tredje planke! 
 Hvis første planke var livets insisteren i sig selv, og anden planke var 
godhedens metanarrativer; lodrette memplexer som overlever qua deres 
evne til at holde sammen på samfund, fordi de er meningsfulde og giver 
bedre liv end omgivelserne, så er tredje redningsplanke individet i sig selv; 
individualiteten12, og fjerde planke er mangfoldigheden. – Man kan selv-
følgelig også se individ og mangfoldighed som et både-og, men jeg vil nu 
alligevel dele dem op. 
 Fordi? 
 Fordi mangfoldighed kræver individualitet, individualitet skaber 
mangfoldighed, og den konstante skabelse af mangfoldighed var et grund-
vilkår, indtil individerne opstod og begyndte at destruere mangfoldighe-
den, fordi den skræmmer os. – Hvad der selvfølgelig lige så godt netop 
kunne være argumentet for at de hænger sammen. 
 Dét jeg synes, gør individet til et etisk argument, 
er ganske enkelt at det findes. Jeg ved ikke, om det 
var uundgåeligt. Hvis den coevolutionære diversitet konstant fører til øget 
specialisering og højere kompleksitet, var det så en ”naturlov” at bevidst-
hed, klaroverhed og erkendelse ville opstå? Og var det uafvendeligt at der 
ud af alverdens kulturer ville opstå selvklarovre individer og ikke blot 
kæmpemæssige klynger af animister? I don’t know.  
 På den ene side er jeg tilbøjelig til at mene at individet ville være op-
stået før eller siden. På den anden side er det et under. Individet er så usand-
synligt et under, fordi stort set al menneskelig magt alle dage har forsøgt at 
bremse det og dets udfoldelser. Hvis ikke ligefrem knægte det og slå det 
ihjel.  
 Individet? 
 Ja. 
 Det faktum at vi opfatter os selv som autonome individer med en fri 
vilje og individuel erkendelse løsrevet fra andre individer og usynlige mag-
                                                 
12 Jeg har en fornemmelse af, at jeg filosofisk set burde skelne mellem individ og individualitet. 
Men jeg orker ikke. 

Individet 



 446 

ter, er en global- og verdenshistorisk undtagelse. Og at vi tillige insisterer 
på retten til personlig frihed og individuelt ansvar er en endnu større und-
tagelse. – Jeg var lige ved at sige en anomali, men det er præcis dét jeg ikke 
tør kalde det, for så antyder jeg netop at individet måske slet ikke ville være 
opstået. 
 Men hvor længe er det at det har været her? 3.000 år? 
 Som magthaverfænomen, måske 4-5.000 år. Som folkeligt fænomen 
tog det sin begyndelse for omkring 3.000 år siden, men det blev først en 
udtalt del af vores kultur i løbet af 1800-tallet, og i den totalt løsrevne for-
stand som vi kender det i vores samfund, hvor vi vitterligt kan vælge og 
vrage mellem identiteter og stort set alle sammen gør det, har det kun 50 år 
på bagen.  
 Så alene dét at individet har kunnet udkrystallisere sig af alle de kul-
turelle fænomener som mennesker har formået at frembringe siden land-
brugets opfindelse for omkring 12-15.000 år siden, synes jeg aftvinger en 
anerkendelse. Måske var det uafvendeligt, måske skete det mod alle odds, 
men faktum er at vi er her – som individer – og dét tog over 100.000 år, fra 
mennesket opstod.  
 Det er altså vildt! 
 Det er overvældende.  
 Det er overvældende! Og derfor synes jeg at det fortjener en etik.  
 Hvis den verdensforståelse som moderne kultur har frembragt, gik 
tabt, fordi individet forsvandt, fordi vi ikke længere gad beskytte det, så 
ville hele udviklingen være ”spildt” så at sige. Så ville den ikke blive ført 
med ind i fremtiden. Med ud i dét foreløbige tomrum som ligger foran 
vores evige Nu. 
 Det ville ikke blive ”akkumuleret med”?  
 Præcis.  
 Men gør det noget? 
 Ja. For dem der kommer efter os. For så vil de ikke længere være in-
divider. Så vil de ikke have de friheder og de muligheder som vi kender i 
dag. De vil ikke have retten til at se Monty Python og læse Nietzsche og 
Freud og Shakespeare, de ville ikke kunne skrue op for Mozart, Beatles og 
Glenn Gould. Eller for den sags skyld Madonna og Eminem. – Og det er mi-
ne egne og lige så meget jeres børn og børnebørn jeg taler om! Det er mig og 
jer der sidder inde med en del af nøglen til deres fremtid, deres frihed, deres 
tryghed og lykke, og dét samfund som de skal leve i. Og overleve i.  
 Individualiteten er en gave. En gave som Historien har givet til en del 
af os, og hvis vi ikke passer på den og samtidig deler dne med andre, så bliver 
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den taget fra os. Så vil individualiteten blive trampet under fode af alle dem 
der er bange for friheden, og som tror at trygheden ligger i de hellige bøger 
eller de usynlige kræfter og ”det perfekte system omme bag det hele”. Derfor 
er individualiteten min tredje planke, og så er mangfoldigheden den fjerde. 
 Som så er en spejlside af individualiteten? – Uden individer var der vel ingen 
mangfoldighed? 
 Præcis, og derfor kan man selvfølgelig sige at 
de hænger sammen. Men jeg synes at mangfoldighe-
den i sig selv er en værdi. Mangfoldighed er rigdom. 
Men mangfoldighed er også øget kompleksitet, og 
kompleksiteten er selvfølgelig den vi har vanskeligt 
ved at håndtere. Simpelthen fordi vores hjerner har 
deres begrænsninger. 
 Så mangfoldighed er både godt og skidt? 
 Men mest godt. For mangfoldighed der er ud-
sprunget af en coevolutionær proces, er ensbetydende 
med et solidt system.  
 Problemet er den mangfoldighed, hvor diversi-
teten ikke er opstået ud af en coevolutionær proces. 
 Elefanter i Utterslev Mose? 
 Muslimer i Danmark? 
 For så vidt som muslimer er mere muslimer end de er mennesker, og 
danskere er mere danske end de er mennesker, så ja. Men det er vi jo ikke. 
Ikke medmindre vi vælger det sådan. Fællesnævneren, det almenmenne-
skelige, er jo trods alt større, om ikke andet så alene af den grund at vi fødes 
uden kultur. Vi fødes som mennesker, ikke som svenskere eller golfspillere. 
– Men der ligger en kolossal udfordring i at skabe coevolutionære helheder 
og samfundsmæssige fællesskaber ud af den globalisering som påvirker hele 
verden, ikke kun Danmark. 
 Ja, det skal jeg da godt nok lige love for! 
 Jeg sagde ikke at det ville blive nemt. Kun at mangfoldighed er en 
værdi i sig selv. Fordi det giver så mange flere muligheder for den enkelte, 
og det er som individer vi har behov for at have valgmuligheder og et rigt 
og spændende liv. 
 Du sagde ét eller andet med jægersamlerne, og at de ikke kunne blive golf-
spillere eller lytte til jazz – eller noget i den retning, på et tidspunkt. 
 Jeg kan ikke huske, præcis hvad det var jeg sagde, men dét som jeg 
formentlig har ment, var at i en monokultur som jægersamlerkulturerne, 
hvor der kun er ét memplex, der er der bare ikke noget at vælge imellem! 
Der findes kun dét ene memplex som er den stammes memples. I en sådan 

Mangfoldighed 
But, astoundingly, the fearsome 
invaders who, like most warlike 
races were only on the rampage 
because they couldn’t cope with 
things at home, were stunned by 
Versenwald’s extraordinary break-
throughs, joined in the celebrations 
and were instantly prevailed upon 
to sign a wide-ranging series of 
trading agreements and set up a 
program of cultural exchanges. 
And, in an astonishing reversal of 
normal practice in the conduct of 
such matters, everybody concern-
ed lived happily ever after.  
    There was a point to this story, 
but it has temporarily excaped the 
chronicler’s mind. 

Douglas Adams 
So Long and Thanks for all the Fish 
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kultur har individet ikke mange muligheder for at finde ud af hvem han 
eller hun virkelig er, hvilke potentialer han eller hun har, eller hvad han 
eller hun reelt har lyst til. For der er ingenting at vælge imellem. 
 Islam i Danmark, rockmusik og rap i Danmark, vegetarrestauranter 
og pølsevogne i Danmark plus golfklubber, swingerklubber, operahuse og 
natklubber giver alle indbyggere i landet mulighed for at finde ud af, hvem 
de hver især har lyst til og mulighed for at være. Den mangfoldighed er for-
udsætningen for individet og vores individuelle dannelse, og som sådan er 
mangfoldigheden min fjerde etiske redningsplanke: vi skal sikre mangfol-
digheden. 
 For at garantere individet? 
 For ellers er der ikke mulighed for at finde og udleve sin individuali-
tet. Hvis der er livsformer vi underkender – uden at det er på grund af at de 
skader eller er til fare for andre, vel at mærke – så er der også individer og 
individuelle udfoldelsesmuligheder som vi undertrykker. 
 Men bliver mangfoldigheden en ”etisk redningsplanke” på grund af dét? – 
Bliver den til en absolut værdi, mener jeg? 
 Ja, for ellers er der ikke råderum for individet, og individet hævder 
jeg – og, sandt, jeg har ikke andet end mine egne ord og min personlige ek-
sistens at have det i – individet er en absolut værdi. Om ikke andet, så for 
den erkendelse som udtaler disse ord – nemlig min egen. 
 Så spørgsmålet er, hvordan vi kan sikre mang-
foldigheden uden at gå til grunde i kompleksiteten? 
Og jeg har ikke noget endegyldigt svar. Ikke andet 
end at de fire etiske pseudo-absolutter som jeg har 
nævnt her, livet, historiens visdom, individet og mang-
foldigheden må ”holde hinanden oppe”. Hvis vi an-
erkender dem alle fire og rent faktisk lever efter dem, 
så har vi et etisk værktøj at holde vores valg og vores 
handlinger op imod. Nærmere kan jeg ikke komme 
det. – Og så er ordet ”firkløver” måske slet ikke så 
ringe, når man tænker over det. For det er jo treklø-
vere der er flest af, men hvis vi blæser på en af de fire, 
så holder de andre heller ikke. 
 Hvis vi dropper respekten for individet, så sejler det? 
 Uanset om vi dropper individet eller mangfoldigheden, vil det kom-
me til at gå ud over mennesker. – Hvad det jo i allerhøjeste grad også gør, 
når vi ignorerer historien, eller hvis vi ikke prioriterer livet og ”holder det 
helligt”. 

Etisk firkløver 
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 Med undtagelse af aborter? 
 Og grise. Plus alle de andre dyr der kan tænke og føle, men som vi 
hellere vil se på vores tallerkner end som levende væsener. 
 Du regner ikke med at det her på nogen måde bliver nemt, vel? 
 Det kunne aldrig falde mig ind! Blandt andet 
fordi det kræver at mennesker kan sætte sig ud over 
deres vaner og umiddelbare følelser og tænke ab-
strakt. 
 Jeg skal kunne hæve os over den spontane følelse af at fjolset over for 
mig skal smage, hvor meget jeg foragter eller hader ham eller har lyst til at 
straffe ham, fordi han ikke ligner mig selv, eller fordi han har gjort noget 
dumt. I stedet skal jeg kunne anerkende ham som menneske med en ret til 
at eksistere som er hævet over min spontane trang til at sørge for det mod-
satte. – Vi skal med andre ord kunne forholde os til ”det abstrakte menne-
ske”. Ikke i Platonisk forstand, som at der findes en ”idé” om mennesket; et 
”idealmenneske” som er hævet over det virkelige menneske, men tanken 
om at alle mennesker har fundamentalt samme værdi. Og dét er svært, for 
det er ikke naturligt. 
 Vi vil meget hellere se os selv for at være hævet over de andre? 
 Det tror jeg hurtigt vi kan konstatere. Uanset om vi kigger på histori-
en eller studerer de hellige skrifter. – Ingen af delene indeholder naturligivis 
kun visdom. Det er jo trods alt menneskeskabt, så der er både historiske brø-
lere og religiøs dumhed! 
 Men hvordan ved vi så, hvad der er hvad? 
 Ved at se om det kan udstrækkes til at gælde for hele menneskeheden 
– som man også kunne kalde det abstrakte menneske. 
 Du er tilbage ved Kant: ”Lev efter den maksime, hvorom du kan sige, at alle 
andre også skal leve efter den”? 
 Og ”gør ikke, som du ikke vil have, at andre skal gøre ved dig”. Det 
er anerkendelsen af det abstrakte menneske som er fundamentet for menne-
skerettighederne, og uden dem vender vi før eller siden tilbage til tidligere 
tiders slagteri. 
 Så det er det abstrakte menneske, der er ”helligt og ukrænkeligt”, ikke det 
konkrete? 
 Det er dem begge to. Både-Og. Men for at vi kan håndtere at menne-
sket er ukrænkeligt i den konkrete situation, er vi nødt til at forstå det ab-
strakte. For ellers reducerer vi det konkrete medmenneske til en omstæn-
dighed her og nu, og lader vores følelser bestemme, hvad der skal ske med 
ham. Jeg kan ikke gå og have principielle idéer om hvert enkelt individs ret 
til liv, frihed, anerkendelse og respekt, men jeg kan have principielle idéer 

Det abstrakte 
menneske 
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om mennesket; alle individuelle, konkrete eksemplarer af det abstrakte 
menneske som jeg kan have principielle idéer om.  
 Hvilket vil sige at uden evnen til at tænke abstrakt og antage principielle 
holdninger til det abstrakte menneske kan man heller ikke forstå eller praktisere 
menneskerettighederne? Fordi de er abstrakte og strider imod ens følelser? – Eller i 
hvert fald ofte risikerer at gøre det. 
 Nemlig. Og hvad der også strider imod vores følelser er at der ikke er 
én endegyldig løsning på alle spørgsmål. Der er ikke én evig og ufejlbarlig 
manual der kan give os svar i alle situationer, der er ikke et regelsæt som på 
forhånd kan afgøre, hvad der er det rigtige i alle situationer. Der er ikke no-
gen konstant! Vi er nødt til at tænke os om og hæve os op over vores instink-
ter, følelser og spontane reaktioner, og så er vi nødt til at kunne reflektere 
over de værdier og den etik vi lægger til grund for vores valg og handlin-
ger. Og dét kræver dannelse. Og uddannelse. Og det er ikke nogen nem 
opgave, for der er syv milliarder mennesker, og det er så nemt at føle, men 
det er ikke altid skide nemt at tænke. Og slet ikke at tænke imod sine følelser 
og håndhæve abstraktioner. Men dét er vi nødt til, hvis vi skal leve så man-
ge mennesker på begrænset plads, med så mange våben og syv verdens-
have som måske vokser i volumen. 
 Det er godt nok dystre udsigter! 
 Nej, det behøver det ikke at være. Det kan fuldstændig lige så godt 
være nogle fantastiske muligheder! Nogle enorme udfordringer, ja. Men 
umulige, nej. For dét det handler om, er at komme ind til selve kernen af vo-
res egen menneskelighed og alt dét som vi går og sukker efter: nemlig dét vi 
kalder godhed. Hjælpsomheden, samværet, omsorgen, fælles oplevelser. 
Det er jo dét vi vil, når vi tænker os om! 
 Vi tænker os bare ikke om? 
 Nej! For vi prioriterer det ikke, og vi tror hele tiden at vi bruger hove-
det, men det gør vi slet ikke! – Eller, det gør vi jo! Det er neurotransmittere 
og kemisk hjernesuppe der får os til at kaste os frådende i totterne på hinan-
den igen og igen. Men vi kunne jo lige så godt sætte os ned og blive klogere 
på verden og skaffe os forudsætningerne for at forstå hinanden og sætte os 
ud over følelserne. I hvert fald de værste af dem. 
 Hvad vil du så have at vi skal gøre? 
 Det er præcis dét jeg nægter at svare på. For det må du selv finde ud 
af! – Hvis jeg fortalte dig det, ville jeg jo i øvrigt også bryde med mit eget 
krav om at vi skal prioritere at tænke! 
 Du har ikke engang et godt råd? 
 Nej. 
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 Men jeg kan fortælle dig, hvad der gennem hele livet har givet mig 
den største og absolut mest varige glæde. 
 Ja? 
 To ting.  
 Det ene er at se andre mennesker vokse. Og at hjælpe dem til at vok-
se. At kunne guide et andet menneske og se vedkommende blive til noget 
de ellers ikke ville have kunnet blive til, takket være ens egne erfaringer og 
bidrag til deres rejse gennem livet. Det gælder mine børn, det gælder mine 
børnebørn. Det gælder min gamle ven Ambrosius Rask som gik op og fik 
UG÷ i latin med mine noter, selvom jeg kun fik MG+, og det gælder min 
smukke, utroligt tålmodige og vedholdende gæst som har siddet her i fem 
dage, og som jeg har kunnet sidde og se har haft den ene aha-oplevelse efter 
den anden. – Jeg er glad for at du kom. Jeg kunne ikke have fået større gave! 
 Det er mig der takker! 
 Det må du også gerne, du skal bare vide at det også har været godt 
for mig. – Men selvfølgelig havde det været endnu bedre, hvis jeg kunne 
have væltet dig omkuld og givet dig en tur i høet! 
 Jeg tror, du trænger til at blive lukket ud nu! 
 Dét kan vi da kun være enige om! Men det er åbenbart min egen op-
dragelse af det unge geni der har været mangelfuld, siden han ikke er duk-
ket op endnu! – Så meget for at se nogen vokse under ens indflydelse! 
 Når jeg tænker tilbage, så har min største glæde ved alle mine film og 
tv-serier slet ikke været filmene i sig selv eller berømmelsen. – Anerkendel-
se, jo vist! Det er fantastisk, når folk ser og anerkender dét som man har lagt 
sin sjæl i. Men dét som virkelig har været en glæde hver gang, det var når 
kolleger – både de yngre og de ældre af dem – kom med et manuskript eller 
en drejebog og spurgte om hjælp. Og jeg så kunne mærke at de råd jeg gav, 
fik deres arbejde og arbejdsglæde til at vokse. Dét har virkelig været en af 
mine helt store glæder.  
 Den anden ting – og den har det taget mig tid at formulere; det er 
faktisk først nu at jeg kan formulere den, tror jeg – den anden ting som har 
givet mig varig glæde, det har været de gange, hvor en oplevelse sammen 
med andre mennesker har ført mig ud over min erkendelses grænse eller 
har flyttet grænsen.  
 Læring med andre ord? 
 Ja. Men også kunst. Eller naturens skønhed. Øjeblikke, hvor man ikke 
som sådan kan sige at der finder ”læring” sted, men kun ren erkendelsesud-
vidende oplevelse.  
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 Følelsen af, sammen med andre, at blive ført ud over dét man troede 
man kunne erkende – måske endda ud over dét man troede fandtes – og så 
”vende tilbage” ind over grænsen igen og opdage at den er blevet flyttet, og 
at man nu er i stand til at erfare nye ting om verden som man ikke har kun-
net erkende og erfare før. Dét overgås faktisk kun af dét jeg nævnte lige før. 
 At se andre vokse? 
 Hvis jeg kunne leve mit liv, så jeg fik den slags oplevelser, så tror jeg 
sgu egentlig at jeg ville være lykkelig. 
 Men er du da ikke dét? 
 Jo. Det har din kollega og jeg jo fundet ud af at jeg faktisk er. Men jeg 
får jo også den slags oplevelser. Når jeg er sammen med mine børnebørn, 
eller går ud i verden sammen med mennesker der har det på samme måde; 
når jeg ikke lukker mig inde alene men er sammen med nysger… 
 Hov, det er min telefon. – Undskyld… 
  
 
 
 Der har vi jo sørme geniet! 13 
   

                                                 
13 PS: Her dokumentet stopper. Tydlivis Knallhatt har ikk skrevet bogen färdi, selvom han var saa tät paa. I 
computern der er ikk noen entydi noter eller andet, som ka gi en idé om, hvor meget länger Knallhatt oprindli 
har tänkt bogen, eller hva der sku vär den egentli slutning.  
Dog vi fant en enkelt aforism som ku vär en diapsalmata, men som han har ikk sat ind noen steder, saa med 
den vi vil la Jesper Knallhatt faa det siste ord: 
 

Ironien ligger på kanten mellem at mene det og ikke at mene det. 
Jeg skriver på kanten af ironien. 
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Celebrating us 
 
 
How do 7 billion people get to know each other? 
 
On New Year’s Eve 2000 CNN did something really remarkable: for 24 
hours the network followed the celebration of the New Year in successive 
time zones. From the Pacific islands Samoa and Tonga to Hawaii and the tip 
of Alaska humanity was united in the same event. 
 
Why don’t we do this every year? Let’s invite every nation to participate in 
celebrating the diversity of humanity. Let’s have a global party to which 
everyone is invited! 
 
• There are 192 recognized nations in the U.N.  
• Each country could contribute with one or two pieces of music 

representing that country’s musical heritage. 
• Celebrating us should last 24 hours and follow the time zones around 

the globe. 
• The order of participation could be according to the longitude of each 

country’s capitol. 
• 192 participating nations and 24 hours in a day, makes for 7.5 minutes 

per nation. 
• Each country could produce a 7.5 minute contribution locally and join 

a global satellite transmission. (Alternatively 7 minutes, which would 
leave 4 minutes per hour for commercials.) 

• In each country it should be made possible for people to join the 
celebration in public squares via large screens. 

• At least 6 minutes of the 7.5 (7) minutes should be music.  
• Like the Eurovision Song Contest local competitions could be held to 

find the one or two participating songs for each country. 
• There would be no competition among the nations, just celebration. 

Among other things this would ensure musical diversity, since there 
would be no drift towards mainstream in order to win everybody’s 
favour.  

• Celebrating us should be a recurring event, and The U.N. Day October 
24th would be the obvious day to do it. 

• The U.N. could sponsor the event. 
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Arbejdet med Baade-Og begyndte med oplægget til en tv-serie i 1997. Den hed 
CPH-1, og handlingen foregik i København år 2027. Desværre blev tv-serien ikke 
til noget – eller måske var det jo meget godt, for i stedet blev tankerne så til de 
fem bøger, Baade-Og. 
 
Jeg har arbejdet på fuld tid med projektet siden år 2001, cirka, så sammenlagt 
ligger der 10 års arbejde i projektet.  
 
I den tid har jeg fået fantastisk hjælp af en række forskere, som har bidraget med 
deres ekspertviden inden for hver deres område. Jeg har efter bedste evne taget 
deres kommentarer og kritik til efterretning, men ret beset er jeg jo blot en amatør 
med en glubende nysgerrighed og en utæmmelig lyst til at fortælle. Så skulle der 
være fejl eller unøjagtigheder, skyldes det udelukkende min utilstrækkelighed. 
 
Desuden har gode venner hjulpet med kommentarer og input, korrektur og op-
bakning, og dét skal I have stor tak for alle sammen! 
 
 
 

 
 

Lene Andersen 
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